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Audiência de conciliação decide que Câmara de
Vereadores deve julgar contas da Prefeitura de
São Luís

            Uma audiência de conciliação que contou com a participação de representantes da Câmara de
Vereadores de São Luís, da Prefeitura de São Luís, do Poder Judiciário e do Ministério Público resultou com a
homologação de acordo, no qual a Câmara de Vereadores deverá realizar o julgamento das contas de governo e
de gestão do Executivo Municipal. Consta na ata da audiência que o Ministério Público requereu que a Câmara
fosse integrada ao litígio na condição de litisconsorte passivo, tendo em vista que o pedido versa sobre funções
institucionais da Câmara de Vereadores.

             A sentença que homologou o acordo entre o Município de São Luís, a Câmara Municipal e o Ministério
Público foi assinada pelo juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São
Luís. Segundo o acordo firmado, a Câmara Municipal e a Prefeitura de São Luís se comprometem a dar
efetividade ao disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica de São Luís no sentido de julgar anualmente
as contas de gestão e do governo do executivo municipal.

            Todas as contas que já estão com o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão serão
julgadas pela Câmara de Vereadores no decorrer deste ano, observando a ordem cronológica (iniciando-se pelas
mais antigas). A Câmara oficiará ao TCE pedindo que lhe sejam encaminhadas as contas dos anos de 1995,
2000, 2005, 2006, 2007 e 2008.

             A sentença destaca que, em caso de descumprimento do que foi acordado, incidirá multa diária no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da responsabilização por eventual ato de improbidade
administrativa.

           "Revendo o despacho inicial, admito a Câmara Municipal como litisconsorte passivo visto que o pedido e
o acordo firmado versam sobre funções institucionais da casa legislativa", concluiu o magistrado na
homologação do acordo. A audiência de conciliação foi realizada na última quinta-feira, dia 9.

 Assessoria de Comunicação

Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão
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Justiça condena prefeitura de Pedreiras a nomear aprovados em concurso

A Justiça do Maranhão determinou que o município de Pedreiras, a 279 km de São Luís, proceda à nomeação
dos aprovados para os últimos cargos vagos do concurso realizado em 2012 para a Prefeitura. O concurso,
realizado para o provimento de vários cargos, ofereceu 246 vagas e o Judiciário já havia proferido uma sentença
que tornou nulo um decreto municipal, datado de janeiro de 2013, que determinou a suspensão de todos os atos
referentes ao andamento do concurso.

A sentença determinou que o Município de Pedreiras publicasse um edital de convocação de todos os
candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas estabelecidas no edital que ainda não tenha
sido nomeados e empossados, obedecendo a estrita ordem de classificação constante do resultado final
divulgado por meio de edital, que homologou o certame. A exceção foi para o cargo de Controlador, que
encontra-se sub judice.

O Município ficou obrigado a apresentar a relação completa dos candidatos convocados ou nomeados durante o
prazo de validade do concurso que não assumiram o exercício de suas funções, quer por desistência formal do
candidato a investidura no cargo, ausência de comprovação da escolaridade ou outros requisitos do cargo,
decurso do prazo para posse e exercício quer por reprovação nos exames admissionais.

Na decisão, a Justiça determinou a notificação do Município de Pedreiras, por intermédio dos Procuradores do
Município habilitados nos autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, publicar edital de convocação no Diário Oficial
do Município, convocando os seguintes candidatos para seus respectivos cargos e lotações. A prefeitura pagará
R$ 5 mil por dia de descumprimento.
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Justiça determina que Município de Pedreiras
proceda à nomeação de aprovados em concurso

Uma decisão proferida pelo juiz Marco Adriano Ramos Fonseca, titular da 1a Vara da Comarca de Pedreiras,
determina que o Município proceda à nomeação dos aprovados para os últimos cargos vagos do concurso
realizado em 2012 para a Prefeitura de Pedreiras. O concurso, realizado para o provimento de vários cargos,
ofereceu 246 vagas e o Judiciário já havia proferido uma sentença que tornou nulo um decreto municipal, datado
de janeiro de 2013, que determinou a suspensão de todos os atos referentes ao andamento do concurso.

 
A sentença, anexada aos autos e que foi concedida com antecipação de tutela (ato do juiz, por meio de decisão
interlocutória, que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em
primeira instância, quer em sede de recurso), determinou que o Município de Pedreiras publicasse um edital de
convocação de todos os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas estabelecidas no edital
que ainda não tenha sido nomeados e empossados, obedecendo a estrita ordem de classificação constante do
resultado final divulgado por meio de edital, que homologou o certame. A exceção foi para o cargo de
Controlador, que encontra-se sub judice.
 
Deveria o Município, ainda, apresentar o Edital de Convocação nos presentes autos em igual prazo, e devendo
expandir as portarias de nomeação e dar posse aos referidos candidatos no prazo máximo de 30 (trinta) dias
após a publicação do edital acima mencionado. O Município ficou obrigado a apresentar a relação completa dos
candidatos convocados ou nomeados durante o prazo de validade do concurso que não assumiram o exercício de
suas funções, quer por desistência formal do candidato a investidura no cargo, ausência de comprovação da
escolaridade ou outros requisitos do cargo, decurso do prazo para posse e exercício quer por reprovação nos
exames admissionais.
 
Sobre essas determinações, o juiz fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de
descumprimento injustificado pelo requerido de qualquer uma das cominações mencionadas, podendo ser
exigido da própria pessoa do Prefeito de Pedreiras, passível de bloqueio via Bacen-Jud ou diretamente em sua
conta bancária pessoal, sem prejuízo da configuração de crime de responsabilidade por parte do gestor
municipal e ato de improbidade administrativa. Determinou, também, que o Município procedesse à exoneração
de todos os servidores contratados temporariamente em desacordo ou fora das hipóteses expressamente
previstas no inciso IX do art. 37 da Constituição da República. Essa sentença transitou em julgado.
 
O Município de Pedreiras apresentou informações nos autos, juntando cópia de todas as portarias de nomeação
dos aprovados convocados em cumprimento da sentença proferida na presente ação civil pública, portaria de
nomeação de nomeados por ordem judicial em processos individuais, relação de exonerações durante o prazo de
validade do concurso, termos de desistência de candidatos, e o edital da última convocação dos últimos
candidatos.
 
"Compulsando os autos, observa-se que o Município de Pedreiras atendeu a determinação deste
juízo, apresentando as portarias de nomeação de todos os candidatos nomeados durante o prazo de
validade do concurso, e as portarias de exoneração e os termos de desistência dos candidatos que
não tomaram posse. Nesses moldes, comparando os documentos nos autos, e todos os editais de
convocação juntados ao longo das 1321 páginas deste processo, logrou-se identificar que ainda
existem os seguintes cargos vagos", observou o juiz Marco Adriano. Após observar os cargos vagos e a lista
de candidatos, o magistrado concluiu que, com as nomeações dos candidatos para as vagas descritas, surgidas e



não providas durante o prazo de validade do concurso, que expirou em dezembro de 2016, não haverão outros
candidatos a serem nomeados.
 
E decidiu: "Ante o exposto, determino a notificação do Município de Pedreiras, por intermédio dos
Procuradores do Município habilitados nos autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, publicar edital de
convocação no Diário Oficial do Município, convocando os seguintes candidatos para seus
respectivos cargos e lotações". E finaliza: "Autorizo, ainda, que os atos de comunicação possam ser
realizados no horário da noite e nos finais de semana, nos termos do art. 172, § 2º Código de
Processo Civil (?) Deverá o Município de Pedreiras apresentar nos autos, no prazo epigrafado, os
editais de convocação, bem como, providenciar a nomeação, posse e exercício dos candidatos
convocados que atenderem à convocação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após encerrado o
prazo para os exames admissionais". A decisão, com a lista de candidatos e de cargos a serem preenchidos.
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"As prefeituras devem priorizar concursados", diz
deputado Wellington durante audiência em
Barreirinhas

10/03/2017 08:02:00

 

O deputado estadual Wellington do Curso (PP) realizou, na tarde da última quarta-feira, 8, uma Audiência
Pública com os 328 aprovados no concurso público da Prefeitura de Barreirinhas em 2016. A Audiência foi
realizada no salão São Vicente, no Centro da cidade. Estiveram presentes os vereadores Leonilde Chaves, Fábio
Rocha e Evanir Rocha; Neto Araújo e Irlana Mendonça, aprovados no concurso; Gustavo Pereira, promotor de
justiça e Rodrigo Sousa, procurador adjunto do município de Barreirinhas.

Após mais de 04 horas de Audiência Pública, o procurador do município de Barreirinhas garantiu que a
Prefeitura receberá os aprovados para que dialoguem e cheguem a um acordo.

"Os aprovados no concurso de 2016 foram ao nosso gabinete, na Assembleia Legislativa do Maranhão,
e relataram a insatisfação que é ter sido aprovado em concurso e não ter tido a posse. Ouvimos as
reclamações e marcamos uma reunião preparatória. No entanto, eles ocuparam a sede da Prefeitura
por 03 dias e, somente após nos comprometermos com essa audiência pública, é que saíram do local.
Hoje, terminamos essa audiência pública com o compromisso por parte da Prefeitura de Barreirinhas
em receber os aprovados e, então, celebrar um acordo pautado na moralidade dos atos
administrativos. Ora, as Prefeituras devem priorizar concursados e não contratações irregulares.
Como deputado estadual, não podemos impor que haja a posse, mas estamos à disposição para
intermediar esse diálogo entre Prefeitura e população. As Prefeituras devem priorizar concursados e
não contratações irregulares. Devem respeitar as leis", afirmou Wellington.

Como encaminhamentos, o deputado Wellington deve apresentar relatório na Assembleia Legislativa do
Maranhão, que será encaminhado ao Ministério Público, Judiciário e ao Tribunal de Contas do Estado. Além
disso, o gabinete do deputado Wellington elaborará uma agenda de reuniões, a fim de manter um contato
contínuo com os aprovados no concurso, Promotoria e Prefeitura de Barreirinhas.

O post "As prefeituras devem priorizar concursados", diz deputado Wellington durante audiência em
Barreirinhas apareceu primeiro em Diego Emir.

http://diegoemir.com/2017/03/prefeituras-devem-priorizar-concursados-e-nao-contratacoes-irregulares-diz-deputado-wellington-durante-audiencia-em-barreirinhas/
http://diegoemir.com/2017/03/prefeituras-devem-priorizar-concursados-e-nao-contratacoes-irregulares-diz-deputado-wellington-durante-audiencia-em-barreirinhas/
http://diegoemir.com
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Deputado Zé Inácio cobra solução para o caso dos
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O deputado Zé Inácio usou a tribuna da assembleia esta quinta-feira (09) para voltar a falar da situação da
educação no município de Peri Mirim, onde 285 servidores aprovados no último concurso da prefeitura,
realizado em 2015, estão tendo seus direitos negados pelo atual gestor, Geraldo.

O ex-prefeito João Felipe, ainda no ano passado, deu cumprimento ao que diz a Constituição Federal, nomeou e
deu posse aos 285 hoje funcionários públicos que foram aprovados no concurso. Estes tiveram seus salários de
novembro e dezembro pagos, além do 13º salário.

A situação é que o atual prefeito do município, Geraldo, vem ignorando o concurso e se recusa a pagar o salario
dos servidores aprovados, o que vem gerando sérios problemas, já que estes iriam atuar na educação infantil e
do ensino fundamental do município.

Um dos principais problemas ocasionados por essa situação é a falta de aula para as crianças da cidade, por
falta de professores.

"A educação de Peri Mirim clama por uma atenção do poder público, não só de nós, parlamentares,
desta casa legislativa, mas também do tribunal de contas do estado. Clama por uma atenção do
ministério público. E clama também pelo poder judiciário que tome providências para garantir que os
servidores, regularmente nomeados e empossados, tenham direito a receber seus salários", disse o
deputado.

Outro agravante da situação é o fato de o prefeito estar contratando pessoas para desempenhar as tarefas dos
servidores concursados, já foram 200 contratados, além de estar designando professores do programa federal
Projovem Campo - Saberes da Terra, para substituírem os professores aprovados no concurso.

Diante desta situação os 285 servidores e a população em apoio, estão ocupando a prefeitura de Peri Mirim,
pacificamente, como forma de reivindicação.

"As autoridades públicas, sobretudo o ministério público estadual, devem tomar providências para
que seja garantida a lei, garantida a constituição para que não seja regra a contratação temporária, e,
sim, a nomeação através de concurso público", enfatizou Zé Inácio.

O post Deputado Zé Inácio cobra solução para o caso dos concursados de Peri Mirim apareceu primeiro em

http://diegoemir.com/2017/03/deputado-ze-inacio-cobra-solucao-para-o-caso-dos-concursados-de-peri-mirim/


Diego Emir.

http://diegoemir.com
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As conseqüências da politização do Judiciário?

Cada vez mais o Judiciário ampara os seus anseios políticos, levando, com isso, uma balburdia generalizada
entre os poderes constituídos. Nota-se que a cada dia os magistrados seguem as orientações políticas e não
jurídicas.

Magistrados, em sua maioria, se comportam mais como partidários do que como juízes que deveriam seguir o
rigor das leis, que dão abertura para as investidas políticas, coisa que macula a democracia.

Quando deveriam se afastar das paixões políticas, magistrados seguem dando a palavra de forma politiqueira.

Por que não desistem da magistratura e ingressam na vida política? Adoram está em evidência, principalmente
entre militantes partidários, que passam a dar popularidade às decisões politiqueiras e não jurídicas, além de
ter como parceira a grande mídia, coisa que empobrece o Judiciário.

Gramsci já alertava para o Estado "ampliado", isso entre os aparatos do Estado. Eis aí o pensamento de um
homem além do seu tempo...

Com certeza essas investidas politiqueiras do Judiciário em nada contribuirá para a estabilidade institucional e
o respeito à Constituição.

Seria necessário que reformulassem as prerrogativas dos poderes constituídos do Brasil, caso contrário
veremos o Judiciário virar uma legenda política rapidamente...
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Justiça bloqueia todos os bens de Roseana e
outros acusados da Máfia da Sefaz

Segundo apurou o Blog do Garrone, a juíza Oriana Gomes, titular da 8ª Vara Criminal, acatou o pedido do
promotor Paulo Roberto Barbosa Ramos, da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da ordem Tributária e
Econômica de São Luís, e determinou o sequestro de todos os bens e bloqueio das contas bancárias da
ex-governadora Roseana Sarney e os demais acusados do desvio de dinheiro público na chamada Máfia da Sefaz,
entre eles, o ex-secretário de Fazenda, Cláudio Trinchão.

A Máfia da Sefaz, segundo o Ministério Público, desviava recursos público através de isenções irregulares a
empresas amigas. Os desvios seriam superiores a R$ 1 bilhão.

Além de Roseana Sarney, tiveram todos os bens sequestrados e contas bancárias bloqueadas, Cláudio José
Trinchão Santos, Akio Valente Wakiayama, Raimundo José Rodrigues do Nascimento, Edmilson Santos Ahid
Neto, Jorge Arturo Mendoza Reque Júnior, Euda Maria Lacerda, Marcos Alessandro Coutinho Passos Lobo e
Helena Maria Cavalcanti Haickel.

http://garrone.com.br/
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JUSTIÇA MANTÉM SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS DE
TRÊS EX-PREFEITOS DO MARANHÃO

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentenças que suspenderam os

direitos políticos dos ex-prefeitos Jânio de Sousa Freitas (Trizidela do Vale), Aurino Vieira Nogueira

(Bacuri) e Luiz Gonzaga dos Santos Barros (Itaipava do Grajaú). Os três já haviam sido condenados em

primeira instância, por atos de improbidade administrativa.

Em relação a Jânio Freitas, a condenação se deu por contratação de servidores sem concurso público. O

juízo da 1ª Vara da Comarca de Pedreiras condenou o ex-prefeito de Trizidela do Vale à suspensão de

seus direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa civil de cinco vezes o valor da remuneração

recebida quando era prefeito e proibição de contratar com o Poder Público por três anos.

O ex-prefeito sustentou que o juiz de base não poderia ter feito o julgamento antecipadamente, e disse

que as contratações foram para atender excepcional interesse da administração, de natureza temporária.

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) também recorreu, pedindo que fosse acrescida à condenação

o ressarcimento ao erário dos valores recebidos pelos contratados.

O desembargador Marcelino Everton (relator) manteve as condenações impostas pela Justiça de 1º Grau,

por entender que não houve motivos que justificassem a urgência das contratações para cargos públicos,

mas disse não caber o ressarcimento integral ao erário, pretendido pelo MPMA, uma vez que, ainda que

tenha havido irregularidade na contratação, os serviços foram prestados ao município.

BACURI – Também relator do recurso do ex-prefeito Aurino Nogueira, de Bacuri, o desembargador

Marcelino Everton manteve a condenação de primeira instância, pelo fato de o ex-gestor ter prestado

contas de um convênio com o Governo do Estado fora do prazo. Segundo o MPMA, o prazo era de seis

meses após a assinatura, que se deu em 21 de junho de 2002, mas a apresentação somente ocorreu em

2004.

O Juízo da Comarca de Bacuri havia condenado Nogueira à suspensão de seus direitos políticos por três

http://www.blogdodesa.com.br/x/justica-mantem-suspensao-de-direitos-politicos-de-tres-ex-prefeitos-do-maranhao/
http://www.blogdodesa.com.br/x/justica-mantem-suspensao-de-direitos-politicos-de-tres-ex-prefeitos-do-maranhao/


anos, multa de cinco vezes o valor da remuneração recebida à época dos fatos e proibição de contratar

com o Poder Público por três anos.

ITAIPAVA DE GRAJAÚ – Outro recurso da relatoria de Marcelino Everton foi do ex-prefeito Luiz Gonzaga

dos Santos Barros, de Itaipava do Grajaú. Ele foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Grajaú,

sob a acusação de não ter repassado os descontos previdenciários de servidores públicos à previdência.

De acordo com a ação do Ministério Público, o Ministério da Previdência Social realizou auditoria fiscal e

constatou fatos considerados graves, em especial a retenção das contribuições descontadas dos

servidores e não repassadas à unidade gestora do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) –

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais.

O ex-prefeito apelou ao TJMA, alegando que os valores foram repassados ao instituto de previdência, e

que documentos nos autos demonstram que informou ao Banco do Brasil para que fossem descontadas

parcelas mensais de R$ 6.758,64, durante 120 meses, totalizando R$ 811.036,80.

Segundo o relator, não obstante as alegações do ex-prefeito, restou devidamente comprovado nos autos

que ele, na qualidade de prefeito de Itaipava do Grajaú, recolheu o montante de R$ 281.503,54, a título

de contribuição dos servidores, e não repassou ao instituto.

O Juízo de base condenou Luiz Gonzaga à suspensão dos direitos políticos por nove anos, multa civil e

proibição de contratar com o Poder Público por dez anos, entre outras.

O desembargador Marcelino Everton disse que a sentença foi acertada e manteve as condenações. O

desembargador Paulo Velten e o desembargador eleito José Jorge Figueiredo, juiz substituto de 2º Grau,

acompanharam o voto do relator nos três recursos.
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Roseana e sua patota têm bens bloqueados pela
Justiça em valores que superam R$ 1 bilhão

 A juíza Oriana Gomes, titular da 8ª Vara Criminal, acatou o pedido do promotor Paulo Roberto Barbosa Ramos,
da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da ordem Tributária e Econômica de São Luís, e determinou o sequestro
de todos os bens e bloqueio das contas bancárias da ex-governadora Roseana Sarney e dos outros nove
acusados de formar uma organização criminosa para desviar recursos da Sefaz, através de um esquema de
compensações de precatórios por débitos de ICMS.

A decisão da juíza em sequestrar todos os bens e contas bancárias da Organização Criminosa deve-se ao volume
de recursos desviados que ultrapassa mais de R$ 1 bilhão, entre 14 de abril de 2009 a 31 de dezembro de 2014,
segundo o Ministério Público.

Roseana Sarney é ré por um rombo de 1 bilhão nos cofres estaduais por conta de um esquema de fraudes em
concessões de isenções fiscais que ocorreu na sua gestão, segundo denúncia do Ministério Público do Maranhão.
Ela pode ser condenada a pelo menos 6 anos de prisão.

Na denúncia criminal que foi aceita pela Justiça, o MP explica que o modus operandi da suposta quadrilha
envolvia um esquema complexo, revestido de falsa legalidade baseada em acordos judiciais que reconheciam a
possibilidade de compensação de débitos tributários (ICMS) com créditos não tributários (oriundos de
precatórios).

O ardil foi montado no âmbito da Sefaz, com a participação direta do ex-secretário Cláudio José Trinchão, com o
"decisivo beneplácito" da ex-governadora Roseana Sarney, que autorizava os acordos judiciais baseados em
"pareceres manifestamente ilegais", dos procuradores-gerais do Estado por ela nomeados, como Marcos
Alessandro Coutinho Passos Lobo.

Além de Roseana Sarney, tiveram todos os bens sequestrados e contas bancárias bloqueadas, Cláudio José
Trinchão Santos, Akio Valente Wakiayama, Raimundo José Rodrigues do Nascimento, Edmilson Santos Ahid
Neto, Jorge Arturo Mendoza Reque Júnior, Euda Maria Lacerda, Marcos Alessandro Coutinho Passos Lobo e
Helena Maria Cavalcanti Haickel.
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Decisão da Justiça favorece a coleta seletiva de
resíduos em São Luís

O juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Direitos Difusos e Coletivos de São Luís, prolatou nesta
semana, decisão proibindo o município de São Luís de pagar pelo recolhimento e destinação dos resíduos
sólidos dos grandes geradores.

"Absurdo que todos os contribuintes paguem pela destinação dos resíduos de shoppings,
supermercados, construtoras e outros grandes geradores", disse o Magistrado.

A decisão tem como objeto a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de São
Luís.

Com a economia destes recursos à Prefeitura de São Luís, poderá adotar a coleta seletiva e outras providências
que precisam ser previstas no plano de gestão integrada.
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Justiça mantém suspensão dos direitos políticos dos ex-prefeitos de
Trizidela, Bacuri e Itaipava

09/03/2017 22:14:26

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão manteve sentenças que suspenderam os direitos
políticos dos ex-prefeitos Jânio de Sousa Freitas (Trizidela do Vale), Aurino Vieira Nogueira (Bacuri) e Luiz
Gonzaga dos Santos Barros (Itaipava do Grajaú). Os três já haviam sido condenados em primeira instância, por
atos de improbidade administrativa.

Em relação a Jânio Freitas, a condenação se deu por contratação de servidores sem concurso público. O juízo da
1ª Vara da Comarca de Pedreiras condenou o ex-prefeito de Trizidela do Vale à suspensão de seus direitos
políticos por cinco anos, pagamento de multa civil de cinco vezes o valor da remuneração recebida quando era
prefeito e proibição de contratar com o Poder Público por três anos.

O ex-prefeito sustentou que o juiz de base não poderia ter feito o julgamento antecipadamente, e disse que as
contratações foram para atender excepcional interesse da administração, de natureza temporária.

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) também recorreu, pedindo que fosse acrescida à condenação o
ressarcimento ao erário dos valores recebidos pelos contratados.

O desembargador Marcelino Everton (relator) manteve as condenações impostas pela Justiça de 1º Grau, por
entender que não houve motivos que justificassem a urgência das contratações para cargos públicos, mas disse
não caber o ressarcimento integral ao erário, pretendido pelo MPMA, uma vez que, ainda que tenha havido
irregularidade na contratação, os serviços foram prestados ao município.

Também relator do recurso do ex-prefeito Aurino Nogueira, de Bacuri, o desembargador Marcelino Everton
manteve a condenação de primeira instância, pelo fato de o ex-gestor ter prestado contas de um convênio com o
Governo do Estado fora do prazo. Segundo o MPMA, o prazo era de seis meses após a assinatura, que se deu
em 21 de junho de 2002, mas a apresentação somente ocorreu em 2004.

O Juízo da Comarca de Bacuri havia condenado Nogueira à suspensão de seus direitos políticos por três anos,
multa de cinco vezes o valor da remuneração recebida à época dos fatos e proibição de contratar com o Poder
Público por três anos.

Outro recurso da relatoria de Marcelino Everton foi do ex-prefeito Luiz Gonzaga dos Santos Barros, de Itaipava
do Grajaú. Ele foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Grajaú, sob a acusação de não ter repassado
os descontos previdenciários de servidores públicos à previdência.

De acordo com a ação do Ministério Público, o Ministério da Previdência Social realizou auditoria fiscal e
constatou fatos considerados graves, em especial a retenção das contribuições descontadas dos servidores e
não repassadas à unidade gestora do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) - Instituto de Previdência



dos Servidores Públicos Municipais.

O ex-prefeito apelou ao TJMA, alegando que os valores foram repassados ao instituto de previdência, e que
documentos nos autos demonstram que informou ao Banco do Brasil para que fossem descontadas parcelas
mensais de R$ 6.758,64, durante 120 meses, totalizando R$ 811.036,80.

Segundo o relator, não obstante as alegações do ex-prefeito, restou devidamente comprovado nos autos que ele,
na qualidade de prefeito de Itaipava do Grajaú, recolheu o montante de R$ 281.503,54, a título de contribuição
dos servidores, e não repassou ao instituto.

O Juízo de base condenou Luiz Gonzaga à suspensão dos direitos políticos por nove anos, multa civil e proibição
de contratar com o Poder Público por dez anos, entre outras.

O desembargador Marcelino Everton disse que a sentença foi acertada e manteve as condenações. O
desembargador Paulo Velten e o desembargador eleito José Jorge Figueiredo, juiz substituto de 2º Grau,
acompanharam o voto do relator nos três recursos.
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Justiça determina que prefeito de Pedreiras
nomeie aprovados em concurso

Antônio França, prefeito de Pedreiras

Uma decisão proferida pelo juiz Marco Adriano Ramos Fonseca, titular da 1a Vara da Comarca de Pedreiras,
determina que o Município – comandado pelo prefeito Antônio França – proceda à nomeação dos aprovados
para os últimos cargos vagos do concurso realizado em 2012 para a Prefeitura de Pedreiras. O concurso,
realizado para o provimento de vários cargos, ofereceu 246 vagas e o Judiciário já havia proferido uma sentença
que tornou nulo um decreto municipal, datado de janeiro de 2013, que determinou a suspensão de todos os atos
referentes ao andamento do concurso.

A sentença, anexada aos autos e que foi concedida com antecipação de tutela (ato do juiz, por meio de decisão
interlocutória, que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em
primeira instância, quer em sede de recurso), determinou que o Município de Pedreiras publicasse um edital de
convocação de todos os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas estabelecidas no edital
que ainda não tenha sido nomeados e empossados, obedecendo a estrita ordem de classificação constante do
resultado final divulgado por meio de edital, que homologou o certame. A exceção foi para o cargo de
Controlador, que encontra-se sub judice.

Deveria o Município, ainda, apresentar o Edital de Convocação nos presentes autos em igual prazo, e devendo
expandir as portarias de nomeação e dar posse aos referidos candidatos no prazo máximo de 30 dias após a
publicação do edital acima mencionado. O Município ficou obrigado a apresentar a relação completa dos
candidatos convocados ou nomeados durante o prazo de validade do concurso que não assumiram o exercício
de suas funções, quer por desistência formal do candidato a investidura no cargo, ausência de comprovação da
escolaridade ou outros requisitos do cargo, decurso do prazo para posse e exercício quer por reprovação nos
exames admissionais.

Sobre essas determinações, o juiz fixou multa diária no valor de R$ 5 mil em caso de descumprimento
injustificado pelo requerido de qualquer uma das cominações mencionadas, podendo ser exigido da própria
pessoa do Prefeito de Pedreiras, passível de bloqueio via Bacen-Jud ou diretamente em sua conta bancária
pessoal, sem prejuízo da configuração de crime de responsabilidade por parte do gestor municipal e ato de
improbidade administrativa. Determinou, também, que o Município procedesse à exoneração de todos os
servidores contratados temporariamente em desacordo ou fora das hipóteses expressamente previstas no inciso
IX do art. 37 da Constituição da República. Essa sentença transitou em julgado.

O Município de Pedreiras apresentou informações nos autos, juntando cópia de todas as portarias de nomeação
dos aprovados convocados em cumprimento da sentença proferida na presente ação civil pública, portaria de
nomeação de nomeados por ordem judicial em processos individuais, relação de exonerações durante o prazo
de validade do concurso, termos de desistência de candidatos, e o edital da última convocação dos últimos
candidatos.



"Compulsando os autos, observa-se que o Município de Pedreiras atendeu a determinação deste juízo,
apresentando as portarias de nomeação de todos os candidatos nomeados durante o prazo de validade do
concurso, e as portarias de exoneração e os termos de desistência dos candidatos que não tomaram posse.
Nesses moldes, comparando os documentos nos autos, e todos os editais de convocação juntados ao longo das
1321 páginas deste processo, logrou-se identificar que ainda existem os seguintes cargos vagos", observou o
juiz Marco Adriano. Após observar os cargos vagos e a lista de candidatos, o magistrado concluiu que, com as
nomeações dos candidatos para as vagas descritas, surgidas e não providas durante o prazo de validade do
concurso, que expirou em dezembro de 2016, não haverão outros candidatos a serem nomeados.

O post Justiça determina que prefeito de Pedreiras nomeie aprovados em concurso apareceu primeiro em Blog
do Minard.

http://www.ma10.com.br/minard/2017/03/justica-determina-que-prefeito-de-pedreiras-nomeie-aprovados-em-concurso/
http://www.ma10.com.br/minard
http://www.ma10.com.br/minard
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Justiça decide: Câmara de São Luís poderá julgar
contas do Município

A audiência foi presidida pelo Juiz Douglas Martins no Fórum da capital

Foi realizada nesta quinta-feira (9) uma audiência de conciliação que contou com a participação de
representantes da Câmara de Vereadores de São Luís, da Prefeitura de São Luís, do Poder Judiciário e do
Ministério Público e resultou na homologação de acordo, no qual a Câmara de Vereadores poderá realizar o
julgamento das contas de governo e de gestão do Executivo Municipal. Consta na ata da audiência que o
Ministério Público requereu que a Câmara fosse integrada ao litígio na condição de litisconsorte passivo, tendo
em vista que o pedido versa sobre funções institucionais da Câmara de Vereadores.

A sentença que homologou o acordo entre o Município de São Luís, a Câmara Municipal e o MP foi assinada
pelo juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. Segundo o
acordo firmado, a Câmara e a Prefeitura de São Luís se comprometem a dar efetividade ao disposto na
Constituição Federal e na Lei Orgânica de São Luís no sentido de julgar anualmente as contas de gestão e do
governo do executivo municipal.

Todas as contas que já estão com o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão serão julgadas pela
Câmara de Vereadores no decorrer deste ano, observando a ordem cronológica (iniciando-se pelas mais
antigas). A Câmara oficiará ao TCE pedindo que lhe sejam encaminhadas as contas dos anos de 1995, 2000,
2005, 2006, 2007 e 2008.

A sentença destaca que, em caso de descumprimento do que foi acordado, incidirá multa diária no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da responsabilização por eventual ato de improbidade administrativa.

"Revendo o despacho inicial, admito a Câmara Municipal como litisconsorte passivo visto que o pedido e o
acordo firmado versam sobre funções institucionais da casa legislativa", concluiu o magistrado na homologação
do acordo.

O post Justiça decide: Câmara de São Luís poderá julgar contas do Município apareceu primeiro em Blog do
Minard.

http://www.ma10.com.br/minard/2017/03/justica-decide-camara-de-sao-luis-podera-julgar-contas-do-municipio/
http://www.ma10.com.br/minard
http://www.ma10.com.br/minard
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Câmara dos Vereadores poderá julgar contas da
Prefeitura de São Luís

Uma audiência de conciliação que contou com a participação de representantes da Câmara de Vereadores de
São Luís, da Prefeitura de São Luís, do Poder Judiciário e do Ministério Público resultou com a homologação de
acordo, no qual a Câmara de Vereadores poderá realizar o julgamento das contas de governo e de gestão do
Executivo Municipal. Consta na ata da audiência que o Ministério Público requereu que a Câmara fosse
integrada ao litígio na condição de litisconsorte passivo, tendo em vista que o pedido versa sobre funções
institucionais da Câmara de Vereadores.

A sentença que homologou o acordo entre o Município de São Luís, a Câmara Municipal e o Ministério Público
foi assinada pelo juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís.
Segundo o acordo firmado, a Câmara Municipal e a Prefeitura de São Luís se comprometem a dar efetividade
ao disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica de São Luís no sentido de julgar anualmente as contas de
gestão e do governo do executivo municipal.

Todas as contas que já estão com o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão serão julgadas pela
Câmara de Vereadores no decorrer deste ano, observando a ordem cronológica (iniciando-se pelas mais
antigas). A Câmara oficiará ao TCE pedindo que lhe sejam encaminhadas as contas dos anos de 1995, 2000,
2005, 2006, 2007 e 2008.

A sentença destaca que, em caso de descumprimento do que foi acordado, incidirá multa diária no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da responsabilização por eventual ato de improbidade administrativa.

"Revendo o despacho inicial, admito a Câmara Municipal como litisconsorte passivo visto que o pedido e o
acordo firmado versam sobre funções institucionais da casa legislativa", concluiu o magistrado na homologação
do acordo. A audiência de conciliação foi realizada na última quinta-feira, dia 9.
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Justiça sequestra todos os bens de Roseana Sarney e de outros envolvidos na “Máfia da Sefaz”

A juíza Oriana Gomes, titular da 8ª Vara Criminal, acatou o pedido do promotor Paulo Roberto Barbosa Ramos,
da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da ordem Tributária e Econômica de São Luís, e determinou o sequestro
de todos os bens e bloqueio das contas bancárias da ex-governadora Roseana Sarney e dos outros nove
acusados de formar uma organização criminosa para desviar recursos da Sefaz, através de um esquema de
compensações de precatórios por débitos de ICMS.

A decisão da juíza em sequestrar todos os bens e contas bancárias da Organização Criminosa deve-se ao volume
de recursos desviados que ultrapassa mais de R$ 1 bilhão, entre 14 de abril de 2009 a 31 de dezembro de 2014,
segundo o Ministério Público.

Na denúncia criminal que foi aceita pela Justiça, o MP explica que o modus operandi da suposta quadrilha
envolvia um esquema complexo, revestido de falsa legalidade baseada em acordos judiciais que reconheciam a
possibilidade de compensação de débitos tributários (ICMS) com créditos não tributários (oriundos de
precatórios).

O ardil foi montado no âmbito da Sefaz, com a participação direta do ex-secretário Cláudio José Trinchão, com o
“decisivo beneplácito” da ex-governadora Roseana Sarney, que autorizava os acordos judiciais baseados em
“pareceres manifestamente ilegais”, dos procuradores-gerais do Estado por ela nomeados, como Marcos
Alessandro Coutinho Passos Lobo.

Além de Roseana Sarney, tiveram todos os bens sequestrados e contas bancárias bloqueadas, Cláudio José
Trinchão Santos, Akio Valente Wakiayama, Raimundo José Rodrigues do Nascimento, Edmilson Santos Ahid
Neto, Jorge Arturo Mendoza Reque Júnior, Euda Maria Lacerda, Marcos Alessandro Coutinho Passos Lobo e
Helena Maria Cavalcanti Haickel.

(Do blog do Raimundo Garrone)
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Deputado Zé Inácio cobra solução para o caso dos
concursados de Peri-Mirim

10/03/2017 05:00:00

 

 

Zé Inácio cobrou providências das autoridades públicas,
sobretudo do Ministério Público estadual,
 

O deputado Zé Inácio usou a tribuna da assembleia esta quinta-feira (09) para voltar a falar
da situação da educação no município de Peri Mirim, onde 285 servidores aprovados no
último concurso da prefeitura, realizado em 2015, estão tendo seus direitos negados pelo
atual gestor, Geraldo.
O ex-prefeito João Felipe, ainda no ano passado, deu cumprimento ao que diz a Constituição
Federal, nomeou e deu posse aos 285 hoje funcionários públicos que foram aprovados no
concurso. Estes tiveram seus salários de novembro e dezembro pagos, além do 13º salário.
A situação é que o atual prefeito do município, Geraldo, vem ignorando o concurso e se
recusa a pagar o salário dos servidores aprovados, o que vem gerando sérios problemas, já
que estes iriam atuar na educação infantil e do ensino fundamental do município.
Um dos principais problemas ocasionados por essa situação é a falta de aula para as crianças
da cidade, por falta de professores. "A educação de Peri Mirim clama por uma atenção do
poder público, não só de nós, parlamentares, desta casa legislativa, mas também do tribunal
de contas do estado. Clama por uma atenção do ministério público. E clama também pelo
poder judiciário que tome providências para garantir que os servidores, regularmente
nomeados e empossados, tenham direito a receber seus salários.", disse o deputado.
Outro agravante da situação é o fato de o prefeito estar contratando pessoas para
desempenhar as tarefas dos servidores concursados, já foram 200 contratados, além de estar
designando professores do programa federal Projovem Campo - Saberes da Terra, para
substituírem os professores aprovados no concurso.
Diante desta situação os 285 servidores e a população em apoio, estão ocupando a prefeitura
de Peri Mirim, pacificamente, como forma de reivindicação.
"As autoridades públicas, sobretudo o Ministério Público estadual, devem tomar providências
para que seja garantida a lei, garantida a constituição para que não seja regra a contratação
temporária, e, sim, a nomeação através de concurso público.", enfatizou Zé Inácio.
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Máfia da Sefaz: Justiça sequestra todos os bens de
Roseana Sarney e dos outros acusados de desviar
mais de R$ 1 bi

A juíza Oriana Gomes, titular da 8ª Vara Criminal, acatou o pedido do promotor Paulo Roberto Barbosa
Ramos, da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da ordem Tributária e Econômica de São Luís, e
determinou o sequestro de todos os bens e bloqueio das contas bancárias da ex-governadora Roseana
Sarney e dos outros nove acusados de formar uma organização criminosa para desviar recursos da
Sefaz, através de um esquema de compensações de precatórios por débitos de ICMS.

 

A decisão da juíza em sequestrar todos os bens e contas bancárias da Organização Criminosa deve-se

ao volume de recursos desviados que ultrapassa mais de R$ 1 bilhão, entre 14 de abril de 2009 a 31 de

dezembro de 2014, segundo o Ministério Público.
 

Na denúncia criminal que foi aceita pela Justiça, o MP explica que o modus operandi da suposta

quadrilha envolvia um esquema complexo, revestido de falsa legalidade baseada em acordos judiciais

que reconheciam a possibilidade de compensação de débitos tributários (ICMS) com créditos não

tributários (oriundos de precatórios).
 

O ardil foi montado no âmbito da Sefaz, com a participação direta do ex-secretário Cláudio José

Trinchão, com o "decisivo beneplácito" da ex-governadora Roseana Sarney, que autorizava os acordos

judiciais baseados em "pareceres manifestamente ilegais", dos procuradores-gerais do Estado por ela

nomeados, como Marcos Alessandro Coutinho Passos Lobo.
 

Além de Roseana Sarney, tiveram todos os bens sequestrados e contas bancárias bloqueadas, Cláudio

José Trinchão Santos, Akio Valente Wakiayama, Raimundo José Rodrigues do Nascimento, Edmilson

Santos Ahid Neto, Jorge Arturo Mendoza Reque Júnior, Euda Maria Lacerda, Marcos Alessandro Coutinho

Passos Lobo e Helena Maria Cavalcanti Haickel.
 

 

Com informações do Blog do Garrone
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Máfia da Sefaz: Justiça sequestra todos os bens de
Roseana e dos outros acusados de desviar mais de
R$ 1 bi

Blog do Garrone – A juíza Oriana Gomes, titular da 8ª Vara Criminal, acatou o pedido do promotor Paulo
Roberto Barbosa Ramos, da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da ordem Tributária e Econômica de São Luís, e
determinou o sequestro de todos os bens e bloqueio das contas bancárias da ex-governadora Roseana Sarney e
dos outros nove acusados de formar uma organização criminosa para desviar recursos da Sefaz, através de um
esquema de compensações de precatórios por débitos de ICMS.

A decisão da juíza em sequestrar todos os bens e contas bancárias da Organização Criminosa deve-se ao volume
de recursos desviados que ultrapassa mais de R$ 1 bilhão, entre 14 de abril de 2009 a 31 de dezembro de 2014,
segundo o Ministério Público.

Na denúncia criminal que foi aceita pela Justiça, o MP explica que o modus operandi da suposta quadrilha
envolvia um esquema complexo, revestido de falsa legalidade baseada em acordos judiciais que reconheciam a
possibilidade de compensação de débitos tributários (ICMS) com créditos não tributários (oriundos de
precatórios).

O ardil foi montado no âmbito da Sefaz, com a participação direta do ex-secretário Cláudio José Trinchão, com o
"decisivo beneplácito" da ex-governadora Roseana Sarney, que autorizava os acordos judiciais baseados em
"pareceres manifestamente ilegais", dos procuradores-gerais do Estado por ela nomeados, como Marcos
Alessandro Coutinho Passos Lobo.

Além de Roseana Sarney, tiveram todos os bens sequestrados e contas bancárias bloqueadas, Cláudio José
Trinchão Santos, Akio Valente Wakiayama, Raimundo José Rodrigues do Nascimento, Edmilson Santos Ahid
Neto, Jorge Arturo Mendoza Reque Júnior, Euda Maria Lacerda, Marcos Alessandro Coutinho Passos Lobo,
Ricardo Gama Pestana e Helena Maria Cavalcanti Haickel.

http://garrone.com.br/mafia-da-sefaz-justica-sequestra-todos-os-bens-de-roseana-e-dos-outros-acusados-de-desviar-mais-de-r-1-bi/
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Blogueiro desafia Justiça e não publica direito de resposta
 

O blogueiro Rui Porão, notificado pela Justiça, na segunda-feira, 6, para publicar direito de resposta do
jornalista Sérgio Macedo, vítima de calúnias feitas a partir de um documento clonado da página do Tribunal de
Justiça e adulterado com a inserção de seu nome, há 48 horas desafia ordem judicial e, fazendo-se de
desentendido, em lugar do DIREITO DE RESPOSTA, anexado à notificação, tem mantido no ar uma escrita do
ano passado, de quando Macedo tentavam explicar, pela primeira vez, que o processo noticiado não existe.
(Veja aqui)

Porão terá que pagar multa de R$ 5 mil por cada dia que descumprir o que determina a Justiça.

Ele se nega a publicar o Direito de Resposta no qual Macedo esclarece de que forma a calúnia foi arquitetada. A
publicação que ele está fazendo é de quando sequer existia o documento clonado, motivo da ação que o atual
assessor de comunicação da Prefeitura de Imperatriz move contra o blogueiro.

Veja, na íntegra, o DIREITO DE RESPOSTA QUE PORÃO SE NEGA A PUBLICAR:

                   Direito de Resposta

Em respeito à opinião pública, venho refutar “denúncias” apresentadas contra minha pessoa pelo blogueiro Rui
Porão, que age em sintonia com quatro outros colegas seus, Raimundo Garrone, Clodoaldo Santos e Leandro
Miranda, de São Luís, e Kelly da Umes, de Imperatriz. Rui Porão,  o mais afoito dos cinco,  falsificou documento
público, ao criar, no computador, aquilo que seria um extrato da movimentação do processo que ele dizia
tramitar numa das varas da Fazenda Pública de São Luís.

O caso vem de longe: em julho de 2016, o blogueiro Raimundo Garrone, de São Luís, noticiou uma ação que
teria sido proposta pela Procuradoria Geral do Estado contra Nan Sousa, ex-dirigente do Convention Bureau,
entidade que reúne o trade turístico maranhense. Nan teria administrada de forma criminosa recursos
repassados pelo governo do estado para as festas dos 400 anos da capital, em 2012.

Seis meses depois, no final de dezembro, quando fui anunciado para a equipe do prefeito de Imperatriz,
Garrone requentou a matéria, agora, me colocando como “parceiro” de Nan Sousa no “desvio de recursos” da
ordem de R$ 2 milhões que, “corrigidos”, hoje significariam R$ 30 milhões.

O “crime” teria sido a contratação, sem licitação, de artistas e da Escola de Samba Beija Flor, para eventos dos
IV Centenário de São Luís. Ocorre que, artistas, por não existirem em duplicidade (Roberto Carlos só é um,
assim como a Escola de Samba Beija-flor é uma só) não podem ser licitados. Como exemplo, na passagem de
2016 para 2017, o atual governo do Estado contratou, sem licitação, artistas para o réveillon de Imperatriz e
São Luís. Para eu ser processado pela PGE pelos contratos de 2012, agentes do atual governo teriam que ser
processados pela mesma PGE pelos contratos de 2016. Isso é isonomia.



A minha contestação, em forma de pedido de direito de resposta, fundamentado num atestado da central de
distribuição de processos da capital, que mostrava a inexistência daquele processo, levou Rui Porão ao absurdo
de fraudar uma certidão que ele clonou do portal do Tribunal de Justiça, inserindo números, nome do acusado
(o meu, no caso), e valor da ação. Com o documento montado, o blogueiro falsário postou no seu blog que “
Bomba, bomba, bomba: Sérgio Macedo mente quando diz que não existe ação da PGE-MA contra ele...”

A fraude feita por Rui Porão é tão rudimentar, que cai por terra no primeiro instante em que qualquer cidadão
consulte o portal do TJ. A consulta é pública e rápida. Quando se digita o número criado por Porão,
0862195-73.2016.8.10.0001, o TJ responde que “nenhum processo encontrado com a numeração
0862195-73.2016.8.10.0001”.

Existem, na realidade, quatro demandas contra mim no fórum de São Luís, duas em decorrência da emergência
feita pelo Governo do Estado em 2009, quando Jackson Lago caiu e Roseana assumiu. Naquela época o
jornalista José Raimundo Pinheiro, o Zeca Pinheiro, então secretário de Jackson, sacou todo o recurso do ano da
Secom com quatro notas fiscais e nenhuma comprovação de serviço prestado. Deixou em caixa apenas R$ 112
reais para atravessarmos o ano inteiro com demandas como as enchentes do Tocantins e do Mearim, o combate
à febre aftosa e a segurança pública. O MP me denunciou com base apenas em rótulos de campanhas, mas não
comprovou lesão ao erário e nem que as campanhas feriam o objeto da emergência. Respondo a esses
processos com a maior tranquilidade e consciência de que não errei.”

As outras duas demandas, uma foi proposta por Domingos Dutra, atual prefeito de Paço do Lumiar, que
reclamava pelo fato de o governo de Roseana anunciar na emissora da Rede Globo no Maranhão, e a quarta,
mais antiga, ainda é do tempo do governo de José Reinaldo Tavares, quando em nem era ordenador de despesas
(era apenas assessor de comunicação) situação em que nem poderia responder por um eventual erro de gestão
do recurso público.

Portando, o senhor Rui do Porão, movido por interesses que desconheço, tem insistido na mentira que ele criou
e calçou em documentos falsos.

Quero aqui repor a verdade dos fatos, em defesa da minha honra violentamente atingida pela ação sistemática,
irresponsável e inescrupulosa desse blogueiro que, diga-se de passagem, já responde por outros atentados
contra a honra alheia.

Sérgio Macedo
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Suspensão de direitos políticos de três ex-prefeitos é mantida

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentenças que suspenderam os direitos
políticos dos ex-prefeitos Jânio de Sousa Freitas (Trizidela do Vale), Aurino Vieira Nogueira (Bacuri) e Luiz
Gonzaga dos Santos Barros (Itaipava do Grajaú). Os três já haviam sido condenados em primeira instância, por
atos de improbidade administrativa.

Em relação a Jânio Freitas, a condenação se deu por contratação de servidores sem concurso público. O juízo da
1ª Vara da Comarca de Pedreiras condenou o ex-prefeito de Trizidela do Vale à suspensão de seus direitos
políticos por cinco anos, pagamento de multa civil de cinco vezes o valor da remuneração recebida quando era
prefeito e proibição de contratar com o Poder Público por três anos.

O ex-prefeito sustentou que o juiz de base não poderia ter feito o julgamento antecipadamente, e disse que as
contratações foram para atender excepcional interesse da administração, de natureza temporária.

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) também recorreu, pedindo que fosse acrescida à condenação o
ressarcimento ao erário dos valores recebidos pelos contratados.

O desembargador Marcelino Everton (relator) manteve as condenações impostas pela Justiça de 1º Grau, por
entender que não houve motivos que justificassem a urgência das contratações para cargos públicos, mas disse
não caber o ressarcimento integral ao erário, pretendido pelo MPMA, uma vez que, ainda que tenha havido
irregularidade na contratação, os serviços foram prestados ao município.

BACURI – Também relator do recurso do ex-prefeito Aurino Nogueira, de Bacuri, o desembargador Marcelino
Everton manteve a condenação de primeira instância, pelo fato de o ex-gestor ter prestado contas de um
convênio com o Governo do Estado fora do prazo. Segundo o MPMA, o prazo era de seis meses após a
assinatura, que se deu em 21 de junho de 2002, mas a apresentação somente ocorreu em 2004.

O Juízo da Comarca de Bacuri havia condenado Nogueira à suspensão de seus direitos políticos por três anos,
multa de cinco vezes o valor da remuneração recebida à época dos fatos e proibição de contratar com o Poder
Público por três anos.

ITAIPAVA DE GRAJAÚ – Outro recurso da relatoria de Marcelino Everton foi do ex-prefeito Luiz Gonzaga dos
Santos Barros, de Itaipava do Grajaú. Ele foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Grajaú, sob a
acusação de não ter repassado os descontos previdenciários de servidores públicos à previdência.

De acordo com a ação do Ministério Público, o Ministério da Previdência Social realizou auditoria fiscal e
constatou fatos considerados graves, em especial a retenção das contribuições descontadas dos servidores e
não repassadas à unidade gestora do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) – Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos Municipais.

O ex-prefeito apelou ao TJMA, alegando que os valores foram repassados ao instituto de previdência, e que



documentos nos autos demonstram que informou ao Banco do Brasil para que fossem descontadas parcelas
mensais de R$ 6.758,64, durante 120 meses, totalizando R$ 811.036,80.

Segundo o relator, não obstante as alegações do ex-prefeito, restou devidamente comprovado nos autos que ele,
na qualidade de prefeito de Itaipava do Grajaú, recolheu o montante de R$ 281.503,54, a título de contribuição
dos servidores, e não repassou ao instituto.

O Juízo de base condenou Luiz Gonzaga à suspensão dos direitos políticos por nove anos, multa civil e proibição
de contratar com o Poder Público por dez anos, entre outras.

O desembargador Marcelino Everton disse que a sentença foi acertada e manteve as condenações. O
desembargador Paulo Velten e o desembargador eleito José Jorge Figueiredo, juiz substituto de 2º Grau,
acompanharam o voto do relator nos três recursos.
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Justiça sequestra bens de Roseana e dos outros acusados de desviar mais de R$ 1 bilhão

A ex-governadora Roseana Sarney e o ex-secretário da Fazenda, Cláudio Trinchão: rombo de mais de R$ 1 bi
aos cofres públicos, segundo denúncia do Ministério Público do MA

Blog do Garrone, com edição do blog do John Cutrim – A juíza Oriana Gomes, titular da 8ª Vara Criminal, acatou
o pedido do promotor Paulo Roberto Barbosa Ramos, da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da ordem Tributária
e Econômica de São Luís, e determinou o sequestro de todos os bens e bloqueio das contas bancárias da
ex-governadora Roseana Sarney e dos outros nove acusados de formar uma organização criminosa para desviar
recursos da Sefaz, através de um esquema de compensações de precatórios por débitos de ICMS.

A decisão da juíza em sequestrar todos os bens e contas bancárias da Organização Criminosa deve-se ao volume
de recursos desviados que ultrapassa mais de R$ 1 bilhão, entre 14 de abril de 2009 a 31 de dezembro de 2014,
segundo o Ministério Público.

Roseana Sarney é ré por um rombo de 1 bilhão nos cofres estaduais por conta de um esquema de fraudes em
concessões de isenções fiscais que ocorreu na sua gestão, segundo denúncia do Ministério Público do Maranhão.
Ela pode ser condenada a pelo menos 6 anos de prisão.

Na denúncia criminal que foi aceita pela Justiça, o MP explica que o modus operandi da suposta quadrilha
envolvia um esquema complexo, revestido de falsa legalidade baseada em acordos judiciais que reconheciam a
possibilidade de compensação de débitos tributários (ICMS) com créditos não tributários (oriundos de
precatórios).

O ardil foi montado no âmbito da Sefaz, com a participação direta do ex-secretário Cláudio José Trinchão, com o
“decisivo beneplácito” da ex-governadora Roseana Sarney, que autorizava os acordos judiciais baseados em
“pareceres manifestamente ilegais”, dos procuradores-gerais do Estado por ela nomeados, como Marcos
Alessandro Coutinho Passos Lobo.

Além de Roseana Sarney, tiveram todos os bens sequestrados e contas bancárias bloqueadas, Cláudio José
Trinchão Santos, Akio Valente Wakiayama, Raimundo José Rodrigues do Nascimento, Edmilson Santos Ahid
Neto, Jorge Arturo Mendoza Reque Júnior, Euda Maria Lacerda, Marcos Alessandro Coutinho Passos Lobo e
Helena Maria Cavalcanti Haickel
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Fórum de Timon inaugura brinquedoteca no Dia da Mulher

09/03/2017 00:00:00

Durante as comemorações alusivas ao Dia Internacional da Mulher (8 de março), juízes, advogadas e servidoras
participaram de uma programação especial, no fórum da comarca de Timon. Na ocasião, foi inaugurada uma
brinquedoteca e as mulheres foram presenteadas com brindes e serviços de saúde em parceria firmada com a
Prefeitura Municipal.
 
A juíza Susi Ponte, diretora do fórum, presidiu as solenidades, com a participação do juiz auxiliar da Corregedoria
Geral da Justiça do Maranhão (CGJ-MA), Gladiston Cutrim, representando a corregedora-geral, desembargadora
Anildes Cruz; e os juízes da comarca, Paulo Teles de Menezes, Simeão Pereira, Elismar Marques e Josemilton Silva
Barros.
 
O médico Marizon Armstrong, diretor técnico do CAISM (Centro de Atenção Integrada à Saúde da Mulher)
apresentou palestra com a temática de prevenção ao câncer de mama e de colo do útero, alertando as mulheres
sobre os cuidados necessários com a saúde. Em seguida, a juíza Susi Ponte inaugurou a Brinquedoteca do Fórum.
 
Em saudação às mulheres presentes, a juíza disse que a dedicação e o esforço das servidoras é essencial para o
trabalho de excelência prestado pelo Judiciário de Timon e agradeceu a valorosa contribuição delas na busca da
Justiça. Sobre a inauguração, a magistrada destacou que "a instalação da brinquedoteca vem oferecer um
espaço lúdico a crianças que precisam acompanhar os pais quando eles vêm resolver seus problemas no Fórum",
destacou a magistrada.
 
As mulheres receberam brindes, rosas e prêmios adquiridos por doação, atém de tratamentos estéticos e
agendamento de exames de mamografia.
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Deputado Zé Inácio cobra solução para o caso dos
concursados de Peri Mirim

10/03/2017 08:00:07

O deputado Zé Inácio usou a tribuna da assembleia esta quinta-feira (09) para voltar a falar da
situação da educação no município de Peri Mirim, onde 285 servidores aprovados no último concurso
da prefeitura, realizado em 2015, estão tendo seus direitos negados pelo atual gestor, Geraldo.

O ex-prefeito João Felipe, ainda no ano passado, deu cumprimento ao que diz a Constituição Federal, nomeou e
deu posse aos 285 hoje funcionários públicos que foram aprovados no concurso. Estes tiveram seus salários de
novembro e dezembro pagos, além do 13º salário.

 A situação é que o atual prefeito do município, Geraldo, vem ignorando o concurso e se recusa a pagar o salario
dos servidores aprovados, o que vem gerando sérios problemas, já que estes iriam atuar na educação infantil e
do ensino fundamental do município.

 Um dos principais problemas ocasionados por essa situação é a falta de aula para as crianças da cidade, por
falta de professores.

 "A educação de Peri Mirim clama por uma atenção do poder público, não só de nós, parlamentares, desta casa
legislativa, mas também do tribunal de contas do estado. Clama por uma atenção do ministério público. E clama
também pelo poder judiciário que tome providências para garantir que os servidores, regularmente nomeados e
empossados, tenham direito a receber seus salários.", disse o deputado.

 Outro agravante da situação é o fato de o prefeito estar contratando pessoas para desempenhar as tarefas dos
servidores concursados, já foi 200 contratados, além de estar designando professores do programa federal
Projovem Campo - Saberes da Terra, para substituírem os professores aprovados no concurso.

 Diante desta situação os 285 servidores e a população em apoio, estão ocupando a prefeitura de Peri Mirim,
pacificamente, como forma de reivindicação.

 "As autoridades públicas, sobretudo o ministério público estadual, devem tomar providências para que seja
garantida a lei, garantida a constituição para que não seja regra a contratação temporária, e, sim, a nomeação
através de concurso público.", enfatizou Zé Inácio.
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DECISÃO SUSPENDE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EM
LAGO DA PEDRA

 

Uma decisão proferida nesta quarta-feira (9) pelo juiz Marcelo Santana, titular da 1a Vara de Lago da Pedra,
determinou a suspensão do processo seletivo simplificado de contratação temporária, regulado pelo edital
01/2017 ressalvada as contratações para Professores, Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem e
Auxiliares de Saúde Bucal, as quais por serem atividades essenciais e imprescindíveis continuam a ser
reguladas pelo referido edital até o julgamento do mérito. Por se tratar de obrigação de fazer, o Judiciário
impôs, em caso de descumprimento, multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art.
537, do Código de Processo Civil.
 
Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público Estadual em face de ato do Prefeito de
Lago da Pedra, Laércio Coelho Arruda, com a finalidade de suspender o processo seletivo simplificado regido
pelo Edital nº 001/2017. O MP, em síntese, argumenta que o referido seletivo visa ao preenchimento de 685
(seiscentos e oitenta e cinco) vagas, e que esse processo seletivo “tem por objetivo burlar os princípios do
concurso público e da impessoalidade, já que o edital não atende ao requisito da necessidade temporária de
excepcional interesse público e não possui critérios objetivos, consubstanciando-se em verdadeiro
aparelhamento do município”.
 
“Intimado a se manifestar sobre o pedido liminar, o prefeito não demonstrou concretamente qual a
excepcionalidade do interesse público que ensejaria a abertura de processo seletivo para contratações
temporárias, ao reverso, percebe-se que no caso concreto, a maioria das vagas oferecidas se trata de situações
habitais que enseja necessidade de contratação de servidores de forma permanente através de concurso público.
Em verdade, o edital impugnado demonstra que o processo seletivo visa selecionar pessoas para o quadro geral
de servidores do Município. Apenas para exemplificar a demonstração da falta do caráter excepcional das
contratações, os documentos juntados comprovam que somente para o cargo de professor, dos diferentes níveis,
ofertou-se 92 (noventa e duas) vagas”, explicita o Mandado de Segurança.
 
“Sublinho que, pelo menos nesta fase de análise perfunctória, a alegação genérica de transitoriedade da
contratação não merece ser acolhida. Ao reverso, em consulta pela internet, percebe-se que o último concurso
público para contratação de servidores efetivos, realizado pelo Município de Lago da Pedra, ocorreu em 2009,
através do Edital 01/2009, realizado pela empresa Magnus Auditores e Consultores Associados, inscrita no
CNPJ 23.852.734/0001-02, situada na Avenida Amazonas, 311, 3º Andar – Centro, CEP: 30.180-000, Belo
Horizonte, Minas Gerais”, destacou o juiz ao fundamentar a decisão.
 
 
E segue: “O fato de um município do porte de Lago da Pedra que tem aproximadamente 50.000 (cinquenta mil)
habitantes, além dos Municípios menores que o orbitam passar quase oito anos sem realizar um concurso
público indica que possivelmente as contratações temporárias ocorrem em sucessivas prorrogações. Isto sugere
indícios de que, em verdade, o caráter das contratações impugnadas na inicial é permanente, e que o processo
seletivo impugnado visa tão somente transvesti-lo de um pseudo caráter temporário”.
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Justiça mantém suspensão de direitos políticos de ex-prefeitos de
Trizidela do Vale, Bacuri e Itaipava do Grajaú.
 

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentenças que suspenderam os direitos
políticos dos ex-prefeitos Jânio de Sousa Freitas (Trizidela do Vale), Aurino Vieira Nogueira (Bacuri) e Luiz
Gonzaga dos Santos Barros (Itaipava do Grajaú). Os três já haviam sido condenados em primeira instância, por
atos de improbidade administrativa.

Jânio Balé, ex-prefeito de Trizidela do Vale

Trizidela do Vale – Em relação a Jânio Freitas, a condenação se deu por contratação de servidores sem concurso
público. O juízo da 1ª Vara da Comarca de Pedreiras condenou o ex-prefeito de Trizidela do Vale à suspensão de
seus direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa civil de cinco vezes o valor da remuneração recebida
quando era prefeito e proibição de contratar com o Poder Público por três anos.

O ex-prefeito sustentou que o juiz de base não poderia ter feito o julgamento antecipadamente, e disse que as
contratações foram para atender excepcional interesse da administração, de natureza temporária.

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) também recorreu, pedindo que fosse acrescida à condenação o
ressarcimento ao erário dos valores recebidos pelos contratados.

O desembargador Marcelino Everton (relator) manteve as condenações impostas pela Justiça de 1º Grau, por
entender que não houve motivos que justificassem a urgência das contratações para cargos públicos, mas disse
não caber o ressarcimento integral ao erário, pretendido pelo MPMA, uma vez que, ainda que tenha havido
irregularidade na contratação, os serviços foram prestados ao município.

Aurino Nogueira, ex-prefeito de Bacuri

Bacuri– Também relator do recurso do ex-prefeito Aurino Nogueira, de Bacuri, o desembargador Marcelino
Everton manteve a condenação de primeira instância, pelo fato de o ex-gestor ter prestado contas de um
convênio com o Governo do Estado fora do prazo. Segundo o MPMA, o prazo era de seis meses após a
assinatura, que se deu em 21 de junho de 2002, mas a apresentação somente ocorreu em 2004.

O Juízo da Comarca de Bacuri havia condenado Nogueira à suspensão de seus direitos políticos por três anos,
multa de cinco vezes o valor da remuneração recebida à época dos fatos e proibição de contratar com o Poder
Público por três anos.

Itaipava do Grajaú – Outro recurso da relatoria de Marcelino Everton foi do ex-prefeito Luiz Gonzaga dos Santos
Barros, de Itaipava do Grajaú. Ele foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Grajaú, sob a acusação de
não ter repassado os descontos previdenciários de servidores públicos à previdência.



De acordo com a ação do Ministério Público, o Ministério da Previdência Social realizou auditoria fiscal e
constatou fatos considerados graves, em especial a retenção das contribuições descontadas dos servidores e
não repassadas à unidade gestora do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) – Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos Municipais.

O ex-prefeito apelou ao TJMA, alegando que os valores foram repassados ao instituto de previdência, e que
documentos nos autos demonstram que informou ao Banco do Brasil para que fossem descontadas parcelas
mensais de R$ 6.758,64, durante 120 meses, totalizando R$ 811.036,80.

Segundo o relator, não obstante as alegações do ex-prefeito, restou devidamente comprovado nos autos que ele,
na qualidade de prefeito de Itaipava do Grajaú, recolheu o montante de R$ 281.503,54, a título de contribuição
dos servidores, e não repassou ao instituto.

O Juízo de base condenou Luiz Gonzaga à suspensão dos direitos políticos por nove anos, multa civil e proibição
de contratar com o Poder Público por dez anos, entre outras.

O desembargador Marcelino Everton disse que a sentença foi acertada e manteve as condenações. O
desembargador Paulo Velten e o desembargador eleito José Jorge Figueiredo, juiz substituto de 2º Grau,
acompanharam o voto do relator nos três recursos.
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Município de Pedreiras é obrigado a nomear
aprovados em concurso

O juiz Marco Adriano Ramos Fonseca, titular da Primeira Vara da Comarca de Pedreiras, determinou, em
decisão, que o Município de Pedreiras proceda à nomeação dos aprovados para os últimos cargos vagos do
concurso realizado em 2012 para a Prefeitura.

O concurso, realizado para o provimento de vários cargos, ofereceu 246 vagas e o Judiciário já havia proferido
uma sentença que tornou nulo um decreto municipal, datado de janeiro de 2013, que determinou a suspensão
de todos os atos referentes ao andamento do concurso.

A sentença, anexada aos autos e que foi concedida com antecipação de tutela (ato do juiz, por meio de decisão
interlocutória, que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em
primeira instância, quer em sede de recurso), determinou que o Município de Pedreiras publicasse um edital de
convocação de todos os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas estabelecidas no edital
que ainda não tenha sido nomeados e empossados, obedecendo a estrita ordem de classificação constante do
resultado final divulgado por meio de edital, que homologou o certame. A exceção foi para o cargo de
Controlador, que encontra-se sub judice.

Deveria o Município, ainda, apresentar o Edital de Convocação nos presentes autos em igual prazo, e devendo
expandir as portarias de nomeação e dar posse aos referidos candidatos no prazo máximo de 30 (trinta) dias
após a publicação do edital acima mencionado. O Município ficou obrigado a apresentar a relação completa dos
candidatos convocados ou nomeados durante o prazo de validade do concurso que não assumiram o exercício
de suas funções, quer por desistência formal do candidato a investidura no cargo, ausência de comprovação da
escolaridade ou outros requisitos do cargo, decurso do prazo para posse e exercício quer por reprovação nos
exames admissionais.

Sobre essas determinações, o juiz fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de
descumprimento injustificado pelo requerido de qualquer uma das cominações mencionadas, podendo ser
exigido da própria pessoa do Prefeito de Pedreiras, passível de bloqueio via Bacen-Jud ou diretamente em sua
conta bancária pessoal, sem prejuízo da configuração de crime de responsabilidade por parte do gestor
municipal e ato de improbidade administrativa.

Determinou, também, que o Município procedesse à exoneração de todos os servidores contratados
temporariamente em desacordo ou fora das hipóteses expressamente previstas no inciso IX do artigo 37 da
Constituição da República. Essa sentença transitou em julgado.
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Justiça condena MA a pagar R$ 100 mil a famílias de presos mortos

As famílias dos 64 presos mortos no sistema prisional maranhense de janeiro de 2013 a
janeiro de 2014 receberão R$ 100 mil cada uma de indenização do Estado.

A decisão, em primeira instância, é da 3ª vara do TRF (Tribunal Regional Federal) da 1ª região. De
acordo com o texto do juiz Clodomir Sebastião Reis, o valor é por danos morais.

A reportagem procurou o governo maranhense na noite desta quinta-feira (9) para comentar a decisão,
mas não conseguiu contato.

A decisão segue o entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal) de que o Estado é o responsável
pela morte de detentos dentro de presídios. A votação do Supremo, de 2016, foi unânime.

Em janeiro de 2014, foi divulgado um vídeo em que presos do complexo de Pedrinhas filmam outros
detentos decapitados após motim na prisão, que fica na capital maranhense, São Luís.

Em 2015, Pedrinhas foi considerada uma das cinco piores prisões do país em condições para os
detentos, ao lado do complexo do Curado, no Recife, da Penitenciária Lemos Brito, em Salvador, do
Presídio Central de Porto Alegre e do presídio Urso Branco, em Porto Velho (RO).

Só em 2017, a guerra de facções criminosas dentro de penitenciárias já deixou mais de 120 mortos no
Amazonas, em Roraima e no Rio Grande do Norte, expondo a crise do sistema carcerário brasileiro.

Houve ainda mortos em prisões de Goiás, Pernambuco, São Paulo, Alagoas e Paraíba. No Paraná, dois
presos morreram durante fuga.
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Lavrador é preso por agredir esposa no Dia da Mulher em Coroatá, MA

Discussão entre casal foi por causa de defeito em máquina de lavar. 

Radamés Paiva da Silva, 37, anos foi preso em flagrante por agressão.
Divulgação / CGJMA 
Um homem foi preso depois de agredir a companheira por causa de um defeito na máquina de lavar. O caso
aconteceu na quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, em Coroatá, interior do Maranhão. O lavrador
Radamés Paiva da Silva, 37 anos, foi denunciado por lesão corporal pela esposa, com quem convive há dez anos
e tem dois filhos pequenos. 

A mulher fez o exame de corpo de delito na delegacia de Coroatá, quanto foi constatada lesão na mão esquerda,
e compareceu ao fórum da comarca para pedir a prisão do marido. A vítima disse sofrer agressões há vários
anos e que pretende se mudar para outra cidade para poder criar os filhos de 3 e 8 anos. “Medida de
afastamento do acusado não vai adiantar. Ele vai voltar e me matar”, disse ela, com medo.
saiba mais
Mulheres registram nove ocorrências no 8 de março em São Luís
Com base no relato da vítima, e confirmado o crime pelo laudo do exame de corpo delito, o juiz Francisco
Ferreira de Lima, titular da 2ª vara de Coroatá, concluiu ser necessária a medida extrema em desfavor do
acusado, de modo a garantir a integridade física e psicológica de Francisca e decretou a prisão preventiva de
Radamés, com base nos artigos 311-312 do Código de Processo Penal e na Leia Maria da Penha (Nº
11.340/2006).
“A integridade física do cidadão é de responsabilidade estatal, e o Estado, nesse caso, é representado pelo
Judiciário. Note-se que esse fato ocorreu na presença do filho menor do casal, de apenas três anos de idade,
fato que agrava a conduta do suspeito, por demonstrar pouca ou nenhuma consideração pelo ambiente familiar
e por sua prole”, justificou o magistrado.
Na capital maranhense, oito mulheres registram ocorrências no dia 8 de março. Três foram por lesões corporais,
três de ameaças de morte e duas de injúria (crime contra honra que é feito por meio de xingamentos).
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Inscrições para o Casamento Comunitário de Raposa podem ser feitas até o dia 10 de abril

O Casamento Comunitário está marcado para o dia 1º de junho.

RAPOSA - O Fórum do termo judiciário de Raposa está recebendo inscrições para o Casamento Comunitário,
marcado para o dia 1º de junho deste ano, em local a ser divulgado pelo Judiciário local.

As inscrições, abertas no dia 9 de fevereiro, podem ser feitas até o dia 10 de abril, no Cartório Extrajudicial de
Registro Civil das Pessoas Naturais (Estrada da Raposa – MA 023, quadra 3, nº 03/04, salas 13-15, Posto
Pirâmide), no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Na Portaria que disciplina a realização da cerimônia, a juíza Rafaella Saif Rodrigues informa aos casais que
“todos os atos de registro civil necessários à realização do projeto “Casamentos Comunitários”, organizado pelo
Poder Judiciário, são gratuitos, sendo proibida a cobrança de qualquer taxa ou despesa pela serventia
extrajudicial”.

Para a inscrição, os noivos devem apresentar a seguinte documentação:

Certidão de Nascimento; Carteira de Identidade; Carteira de Trabalho; Carteira Profissional; Passaporte;
Carteira de Identificação Nacional; ou Carteira Nacional de Habilitação;

Autorização por escrito das pessoas responsáveis legais pelos jovens de 16 ou 17 anos, ou ato judicial para os
que tiverem 15 anos;

Declaração de duas testemunhas maiores que atestem não existir impedimento que proíba os noivos de casar,
com documento de identificação e CPF;

Declaração do estado civil, do domicílio e da residência dos noivos;

Comprovante de residência;

Certidão de Óbito do cônjuge falecido; sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento e;

Pacto antenupcial no caso de regime de comunhão total de bens ou separação de bens.

Edital:

O cartório de Registro Civil deverá remeter os editais de proclamas à diretoria do fórum até o dia 17 de abril de
2017.
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Justiça determina que município de Pedreiras proceda à nomeação de aprovados em concurso

O concurso, realizado para o provimento de vários cargos, ofereceu 246 vagas.

PEDREIRAS - Uma decisão proferida pelo juiz Marco Adriano Ramos Fonseca, titular da 1a Vara da Comarca de
Pedreiras, determina que o município proceda à nomeação dos aprovados para os últimos cargos vagos do
concurso realizado em 2012 para a prefeitura de Pedreiras. O concurso, realizado para o provimento de vários
cargos, ofereceu 246 vagas e o Judiciário já havia proferido uma sentença que tornou nulo um decreto
municipal, datado de janeiro de 2013, que determinou a suspensão de todos os atos referentes ao andamento do
concurso.

A sentença, anexada aos autos e que foi concedida com antecipação de tutela (ato do juiz, por meio de decisão
interlocutória, que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em
primeira instância, quer em sede de recurso), determinou que o município de Pedreiras publicasse um edital de
convocação de todos os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas estabelecidas no edital
que ainda não tenha sido nomeados e empossados, obedecendo a estrita ordem de classificação constante do
resultado final divulgado por meio de edital, que homologou o certame. A exceção foi para o cargo de
Controlador, que encontra-se sub judice.

Deveria o município, ainda, apresentar o Edital de Convocação nos presentes autos em igual prazo, e devendo
expandir as portarias de nomeação e dar posse aos referidos candidatos no prazo máximo de 30 (trinta) dias
após a publicação do edital acima mencionado. O município ficou obrigado a apresentar a relação completa dos
candidatos convocados ou nomeados durante o prazo de validade do concurso que não assumiram o exercício
de suas funções, quer por desistência formal do candidato a investidura no cargo, ausência de comprovação da
escolaridade ou outros requisitos do cargo, decurso do prazo para posse e exercício quer por reprovação nos
exames admissionais.

Sobre essas determinações, o juiz fixou multa diária no valor de R$ 5 mil em caso de descumprimento
injustificado pelo requerido de qualquer uma das cominações mencionadas, podendo ser exigido da própria
pessoa do Prefeito de Pedreiras, passível de bloqueio via Bacen-Jud ou diretamente em sua conta bancária
pessoal, sem prejuízo da configuração de crime de responsabilidade por parte do gestor municipal e ato de
improbidade administrativa. Determinou, também, que o Município procedesse à exoneração de todos os
servidores contratados temporariamente em desacordo ou fora das hipóteses expressamente previstas no inciso
IX do Art. 37 da Constituição da República. Essa sentença transitou em julgado.

O município de Pedreiras apresentou informações nos autos, juntando cópia de todas as portarias de nomeação
dos aprovados convocados em cumprimento da sentença proferida na presente ação civil pública, portaria de
nomeação de nomeados por ordem judicial em processos individuais, relação de exonerações durante o prazo
de validade do concurso, termos de desistência de candidatos, e o edital da última convocação dos últimos
candidatos.

“Compulsando os autos, observa-se que o município de Pedreiras atendeu a determinação deste juízo,
apresentando as portarias de nomeação de todos os candidatos nomeados durante o prazo de validade do
concurso, e as portarias de exoneração e os termos de desistência dos candidatos que não tomaram posse.
Nesses moldes, comparando os documentos nos autos, e todos os editais de convocação juntados ao longo das



1321 páginas deste processo, logrou-se identificar que ainda existem os seguintes cargos vagos”, observou o
juiz Marco Adriano. Após observar os cargos vagos e a lista de candidatos, o magistrado concluiu que, com as
nomeações dos candidatos para as vagas descritas, surgidas e não providas durante o prazo de validade do
concurso, que expirou em dezembro de 2016, não haverão outros candidatos a serem nomeados.

E decidiu: “Ante o exposto, determino a notificação do município de Pedreiras, por intermédio dos Procuradores
do Município habilitados nos autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, publicar edital de convocação no Diário
Oficial do Município, convocando os seguintes candidatos para seus respectivos cargos e lotações”. E finaliza:
“Autorizo, ainda, que os atos de comunicação possam ser realizados no horário da noite e nos finais de semana,
nos termos do Art. 172, § 2º Código de Processo Civil (…) Deverá o município de Pedreiras apresentar nos autos,
no prazo epigrafado, os editais de convocação, bem como, providenciar a nomeação, posse e exercício dos
candidatos convocados que atenderem à convocação, no prazo máximo de 30 dias após encerrado o prazo para
os exames admissionais”.
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Projeto Justiça e Cidadania realiza homenagem às Mulheres
Coelhonetenses...

O Projeto Justiça e Cidadania promoveu nos dias 08 e 09 de Março , uma edição especial em Homenagem ao
Dia Internacional da Mulher em Coelho Neto .

O Projeto Justiça e Cidadania é idealizado pela Dra Raquel Araújo Castro Teles de Menezes, juíza titular da 1ª
Vara do município,  em parceria com a Prefeitura Municipal e demais parceiros.

Com slogan Porque fazer o bem faz bem”,  ele foi idealizado de forma descentralizada e visa  levar as ações do
judiciário para próximo da comunidade.

Durante os dois dias dezenas de mulheres passaram pela sede da Loja Maçonica e puderam participar de
palestras , oficinas de Saúde , Beleza , Estética, Artesanatos , serviços de informações  com advogadas e sorteio
 de brindes .

" É um momento em que o Poder Judiciário se aproxima da comunidade,  nosso Projeto tem sido um sucesso
graças  ao apoio dos nossos parceiros e voluntários e neste dia especial nossas ações centraliza à  atenção a
Mulher digna de todas as homenagens  " Destacou a Juíza Dra. Raquel.
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Fórum de Timon inaugura brinquedoteca no Dia da Mulher

A juíza Susi Ponte, diretora do fórum, presidiu as solenidades do Dia 8 de Março.

Durante as comemorações alusivas ao Dia Internacional da Mulher (8 de março), juízes, advogadas e servidoras
participaram de uma programação especial, no fórum da comarca de Timon. Na ocasião, foi inaugurada uma
brinquedoteca e as mulheres foram presenteadas com brindes e serviços de saúde em parceria firmada com a
Prefeitura Municipal.

A juíza Susi Ponte, diretora do fórum, presidiu as solenidades, com a participação do juiz auxiliar da
Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão (CGJ-MA), Gladiston Cutrim, representando a corregedora-geral,
desembargadora Anildes Cruz; e os juízes da comarca, Paulo Teles de Menezes, Simeão Pereira, Elismar
Marques e Josemilton Silva Barros.

O médico Marizon Armstrong, diretor técnico do CAISM (Centro de Atenção Integrada à Saúde da Mulher)
apresentou palestra com a temática de prevenção ao câncer de mama e de colo do útero, alertando as mulheres
sobre os cuidados necessários com a saúde. Em seguida, a juíza Susi Ponte inaugurou a Brinquedoteca do
Fórum.

Em saudação às mulheres presentes, a juíza disse que a dedicação e o esforço das servidoras é essencial para o
trabalho de excelência prestado pelo Judiciário de Timon e agradeceu a valorosa contribuição delas na busca da
Justiça. Sobre a inauguração, a magistrada destacou que “a instalação da brinquedoteca vem oferecer um
espaço lúdico a crianças que precisam acompanhar os pais quando eles vêm resolver seus problemas no
Fórum”, destacou a magistrada.

As mulheres receberam brindes, rosas e prêmios adquiridos por doação, atém de tratamentos estéticos e
agendamento de exames de mamografia. Fonte: TJMA
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Comitê Estadual de Prevenção às Drogas lança campanha nesta
sexta-feira

 

O Comitê Estadual de Prevenção às Drogas realizará nesta sexta-feira, dia 10 de
março solenidade de lançamento do Projeto Parceiros da Paz e da Campanha
Maranhão na Prevenção às Drogas. O evento acontece às 9 horas no Fórum
Desembargador Sarney Costa, Bairro do Calhau.
 
O comitê coordenado pelo o juiz auxiliar da Presidência do TJ-MA, Dr. Júlio Praseres e
pela Promotora de Justiça, Dra. Cristiane Lago é formado pelo Tribunal de Justiça do
Maranhão, Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão, Polícia Rodoviária Federal e
Câmara dos Deputados, através da Comissão Externa sobre consumo de droga entre
jovens do Brasil e conta também com o apoio da FAMEM, Governo do Estado, Polícia
Federal, Conselhos Tutelares e sociedade civil organizada.
 
“Este Comitê tem papel muito importante na implementação das políticas públicas
sobre drogas nosso Estado, pois promoverá a colaboração mútua entre instituições
que já desenvolvem isoladamente atividades de prevenção e combate do uso
indevido de drogas”, esclareceu a Dra. Cristiane Lago.
 
A coordenadora da Comissão Externa sobre consumo de droga entre jovens do Brasil,
deputada federal Eliziane Gama integra o comitê e afirma que entre as propostas da
campanha está o incentivo para que todos os municípios maranhenses realizem
suas atividades de prevenção às, além da criação e funcionamento dos conselhos
municipais e conselhos escolares sobre drogas.
 
“A prevenção é o melhor caminho. A sociedade, a família e o poder público precisam
unir forças”, destacou Eliziane Gama.
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Suspensão de direitos políticos de três ex-prefeitos é mantida pela
Justiça

  

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentenças que suspenderam os direitos

políticos dos ex-prefeitos Jânio de Sousa Freitas (Trizidela do Vale), Aurino Vieira Nogueira (Bacuri) e Luiz

Gonzaga dos Santos Barros (Itaipava do Grajaú). Os três já haviam sido condenados em primeira instância, por

atos de improbidade administrativa.

 

Em relação a Jânio Freitas, a condenação se deu por contratação de servidores sem concurso público. O juízo da

1ª Vara da Comarca de Pedreiras condenou o ex-prefeito de Trizidela do Vale à suspensão de seus direitos

políticos por cinco anos, pagamento de multa civil de cinco vezes o valor da remuneração recebida quando era

prefeito e proibição de contratar com o Poder Público por três anos.

 

O ex-prefeito sustentou que o juiz de base não poderia ter feito o julgamento antecipadamente, e disse que as

contratações foram para atender excepcional interesse da administração, de natureza temporária

.

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) também recorreu, pedindo que fosse acrescida à condenação o

ressarcimento ao erário dos valores recebidos pelos contratados.

 

O desembargador Marcelino Everton (relator) manteve as condenações impostas pela Justiça de 1º Grau, por

entender que não houve motivos que justificassem a urgência das contratações para cargos públicos, mas disse

não caber o ressarcimento integral ao erário, pretendido pelo MPMA, uma vez que, ainda que tenha havido

irregularidade na contratação, os serviços foram prestados ao município.

 

BACURI – Também relator do recurso do ex-prefeito Aurino Nogueira, de Bacuri, o desembargador Marcelino

Everton manteve a condenação de primeira instância, pelo fato de o ex-gestor ter prestado contas de um

convênio com o Governo do Estado fora do prazo. Segundo o MPMA, o prazo era de seis meses após a assinatura,

que se deu em 21 de junho de 2002, mas a apresentação somente ocorreu em 2004.

 

O Juízo da Comarca de Bacuri havia condenado Nogueira à suspensão de seus direitos políticos por três anos,

multa de cinco vezes o valor da remuneração recebida à época dos fatos e proibição de contratar com o Poder

Público por três anos.

 

ITAIPAVA DE GRAJAÚ – Outro recurso da relatoria de Marcelino Everton foi do ex-prefeito Luiz Gonzaga dos

Santos Barros, de Itaipava do Grajaú. Ele foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Grajaú, sob a

acusação de não ter repassado os descontos previdenciários de servidores públicos à previdência.

 

De acordo com a ação do Ministério Público, o Ministério da Previdência Social realizou auditoria fiscal e

constatou fatos considerados graves, em especial a retenção das contribuições descontadas dos servidores e não

repassadas à unidade gestora do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) – Instituto de Previdência dos

Servidores Públicos Municipais.

http://www.netoweba.com.br/2017/03/suspensao-de-direitos-politicos-de-tres.html
http://www.netoweba.com.br/2017/03/suspensao-de-direitos-politicos-de-tres.html


 

O ex-prefeito apelou ao TJMA, alegando que os valores foram repassados ao instituto de previdência, e que

documentos nos autos demonstram que informou ao Banco do Brasil para que fossem descontadas parcelas

mensais de R$ 6.758,64, durante 120 meses, totalizando R$ 811.036,80.

 

Segundo o relator, não obstante as alegações do ex-prefeito, restou devidamente comprovado nos autos que ele,

na qualidade de prefeito de Itaipava do Grajaú, recolheu o montante de R$ 281.503,54, a título de contribuição

dos servidores, e não repassou ao instituto.

 

O Juízo de base condenou Luiz Gonzaga à suspensão dos direitos políticos por nove anos, multa civil e proibição

de contratar com o Poder Público por dez anos, entre outras.

 

O desembargador Marcelino Everton disse que a sentença foi acertada e manteve as condenações. O

desembargador Paulo Velten e o desembargador eleito José Jorge Figueiredo, juiz substituto de 2º Grau,

acompanharam o voto do relator nos três recursos.
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Justiça do Maranhão mantém prisão de acusados de assalto a bancos

Os presos são suspeitos de envolvimento com uma quadrilha que atua em vários Estados, inclusive o Piauí.

O desembargador Bayma Araújo, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), negou
pedido de habeas corpus em favor de Paulo César de Araújo Brito e Karuzo Silva Oliveira, supostos integrantes
de uma quadrilha especializada em roubos a caixas eletrônicos no Maranhão.

De acordo com os autos, a organização criminosa tem atuação em várias cidades do Estado, inclusive o Piauí. O
banco é especializado em assaltos a instituições financeiras, mediante utilização de armas de fogo de grosso
calibre, explosivos para detonar os cofres das agências bancárias, além de possuírem veículos próprios para
locomoção e fuga.

Os acusados foram presos por determinação 1ª Vara da Comarca de Grajaú, em julho de 2016, após a prisão em
flagrante de dois outros integrantes da mesma organização criminosa, que teriam delatado mais cinco
comparsas, também já detidos pela polícia.

No pedido encaminhado ao TJMA, os advogados de defesa alegaram excesso de prazo, na conclusão da
instrução criminal, e restrição de sua liberdade de locomoção. Sustentaram, ainda, que preenchem condições
para responder ao processo em liberdade, por apresentarem bons antecedentes, primariedade e residências
fixas.

O desembargador, por sua vez, não reconheceu a alegação de excesso de prazo, considerando as
particularidades do processo e da instrução criminal, que evidenciam a gravidade do caso. Para ele, a
complexidade dos fatos, com envolvimento de sete denunciados, aliada à suposta conduta dos criminosos e
organização na prática de crimes, justificam a manutenção da prisão.

“A situação demonstra que, uma vez soltos, ofereceriam caracterizado risco, intranquilidade e desassossego à
população local, restando inalterados os motivos ensejadores de suas custódias preventivas”, concluiu Bayma
Araújo em seu voto, confirmando o parecer do Ministério Público.
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Suspensão de direitos políticos de três ex-prefeitos é mantida pelo
TJMA

Em relação a Jânio Freitas, a condenação se deu por contratação de servidores sem concurso público. O
juízo da 1ª Vara da Comarca de Pedreiras condenou o ex-prefeito de Trizidela do Vale à suspensão de seus
direitos políticos por cinco anos, pagamento de multa civil de cinco vezes o valor da remuneração
recebida quando era prefeito e proibição de contratar com o Poder Público por três anos.
Des. Marcelino Ewerton manteve as condenações
O ex-prefeito sustentou que o juiz de base não poderia ter feito o julgamento antecipadamente, e disse
que as contratações foram para atender excepcional interesse da administração, de natureza temporária.

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) também recorreu, pedindo que fosse acrescida à condenação o
ressarcimento ao erário dos valores recebidos pelos contratados.

O desembargador Marcelino Everton (relator) manteve as condenações impostas pela Justiça de 1º Grau, por
entender que não houve motivos que justificassem a urgência das contratações para cargos públicos, mas disse não
caber o ressarcimento integral ao erário, pretendido pelo MPMA, uma vez que, ainda que tenha havido
irregularidade na contratação, os serviços foram prestados ao município.

BACURI – Também relator do recurso do ex-prefeito Aurino Nogueira, de Bacuri, o desembargador Marcelino
Everton manteve a condenação de primeira instância, pelo fato de o ex-gestor ter prestado contas de um convênio
com o Governo do Estado fora do prazo. Segundo o MPMA, o prazo era de seis meses após a assinatura, que se deu
em 21 de junho de 2002, mas a apresentação somente ocorreu em 2004.

O Juízo da Comarca de Bacuri havia condenado Nogueira à suspensão de seus direitos políticos por três anos, multa
de cinco vezes o valor da remuneração recebida à época dos fatos e proibição de contratar com o Poder Público por
três anos.

ITAIPAVA DE GRAJAÚ – Outro recurso da relatoria de Marcelino Everton foi do ex-prefeito Luiz Gonzaga dos Santos
Barros, de Itaipava do Grajaú. Ele foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Grajaú, sob a acusação de não
ter repassado os descontos previdenciários de servidores públicos à previdência.

De acordo com a ação do Ministério Público, o Ministério da Previdência Social realizou auditoria fiscal e constatou
fatos considerados graves, em especial a retenção das contribuições descontadas dos servidores e não repassadas à
unidade gestora do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais.

O ex-prefeito apelou ao TJMA, alegando que os valores foram repassados ao instituto de previdência, e que
documentos nos autos demonstram que informou ao Banco do Brasil para que fossem descontadas parcelas mensais
de R$ 6.758,64, durante 120 meses, totalizando R$ 811.036,80.

Segundo o relator, não obstante as alegações do ex-prefeito, restou devidamente comprovado nos autos que ele, na
qualidade de prefeito de Itaipava do Grajaú, recolheu o montante de R$ 281.503,54, a título de contribuição dos
servidores, e não repassou ao instituto.



O Juízo de base condenou Luiz Gonzaga à suspensão dos direitos políticos por nove anos, multa civil e proibição de
contratar com o Poder Público por dez anos, entre outras.

O desembargador Marcelino Everton disse que a sentença foi acertada e manteve as condenações. O desembargador
Paulo Velten e o desembargador eleito José Jorge Figueiredo, juiz substituto de 2º Grau, acompanharam o voto do
relator nos três recursos.
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CAOS TOMA CONTA DA PREFEITURA DE PERI-MIRIM
 

Prefeitura de Peri-Mirim ocupada por manifestantes
O prefeito ainda não baixou nenhum decreto pra afastar os funcionários do cargo, mas tenta, na Justiça, anular
a nomeação desses servidores.
Já os vereadores votaram, na Câmara Municipal, pela anulação da sessão de aprovação do concurso.

Câmara Municipal de Peri-Mirim
Segundo os manifestantes, não há prazo para a desocupação do prédio da prefeitura. 
"Nós vamos ocupar o prédio até que a Justiça dê um parecer favorável pra gente.", afirmou o professor Cléber
Ferreira.
Segundo Geraldo Amorim, o orçamento para o pagamento desses servidores iria extrapolar os 54% permitido
para pagamento de pessoal do Município de Peri-Mirim.
Mas os servidores alegam que, desde que foram chamados pelo ex-prefeito João Felipe (PT) recebiam seus
salários em dia. E que no ano passado, até mesmo o décimo terceiro foi pago sem comprometer o orçamento do
antigo gestor.
"Ele alega que o gestor anterior sobrecarregou a folha de pagamento e com isso ele vai exceder a lei de
Responsabilidade Fiscal. Só que foram feitos os cálculos, e a gente constatou que isso não é verdade." Disse o
professor João de Deus. 
Outro agravante da situação é o fato de o prefeito estar contratando pessoas para desempenhar as tarefas dos
servidores concursados, já foram 200 contratados, além de estar designando professores do programa federal
Projovem Campo - Saberes da Terra, para substituírem os professores aprovados no concurso.
"A gente sabe que têm muitas pessoas contratadas e elas já tiveram seus dinheiros colocados nas suas contas."
Afirmou o professor Adeílton dos Santos.
Os manifestantes já até colocaram uma placa de vende-se, no prédio da prefeitura. Segundo eles, se alguém
comprar, o prefeito vai ter dinheiro para pagar os funcionários...

Placa de venda na prefeitura de Peri-Mirim
Mas o prefeito continua afirmando que, enquanto não sair uma decisão judicial, os servidores vão permanecer
sem receber seus salários.
"Eles podem ocupar. Eu vou trabalhar em outro lugar e pronto!". Foi o que decidiu o prefeito Geraldo Amorim.

Prefeito Geraldo Amorim
Um dos principais problemas ocasionados por esta situação é a falta de aula para as crianças do município, já
que os professores iriam atuar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.
O deputado Zé Inácio cobrou hoje (9), na Assembleia Legislativa do Maranhão, uma solução para o caso dos
concursados de Peri-Mirim.
Além disso, a cidade se encontra em estado de total abandono. A falta de infraestrutura está tirando o sono dos
moradores.
Como o prefeito não manda recuperar as vias, um dono de um posto de combustível, junto com os seus
funcionários, resolveu tapar os buracos da rua da Barragem, no Bairro do Portinho. A reação do prefeito quando
viu o serviço foi passar com o carro por cima do cimento que cobria os buracos e desmanchar tudo.

População tapando buracos nas ruas



O lixo toma conta da cidade desde o último festejo de São Sebastião, em janeiro e animais circulam livremente
pelo centro da cidade.

Animais e lixo nas ruas
Outra medida tomada por Geraldo Amorim foi o fechamento do hospital do município, que foi reformado pelo
seu antecessor. Ele transferiu os pacientes para uma clínica que se encontra em reforma, a qual pertence ao
próprio prefeito e está alugada para a prefeitura.
Segundo os pacientes, faltam material e medicamentos na clínica e até agora a unidade de saúde não tem
diretor.

 

Reforma da clínica do prefeito
Quando alguém tenta reclamar da atual situação do município é tratado mal pelo "Doutor Caralho", como é
conhecido o prefeito, por causa do uso do seu palavrão favorito.

Prefeito de Peri-Mirim 
Enquanto a Justiça não toma uma providência, a população de Peri-Mirim padece com a má gestão do prefeito
Geraldo Amorim, que já administrou a cidade em outra ocasião. 
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Justiça sequestra bens de Roseana e dos outros acusados de desviar mais de R$ 1 bilhão

A ex-governadora Roseana Sarney e o ex-secretário da Fazenda, Cláudio Trinchão: rombo de mais de R$ 1 bi
aos cofres públicos, segundo denúncia do Ministério Público do MA
A juíza Oriana Gomes, titular da 8ª Vara Criminal, acatou o pedido do promotor Paulo Roberto Barbosa Ramos,
da 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da ordem Tributária e Econômica de São Luís, e determinou o sequestro
de todos os bens e bloqueio das contas bancárias da ex-governadora Roseana Sarney e dos outros nove
acusados de formar uma organização criminosa para desviar recursos da Sefaz, através de um esquema de
compensações de precatórios por débitos de ICMS.

A decisão da juíza em sequestrar todos os bens e contas bancárias da Organização Criminosa deve-se ao volume
de recursos desviados que ultrapassa mais de R$ 1 bilhão, entre 14 de abril de 2009 a 31 de dezembro de 2014,
segundo o Ministério Público.

Na denúncia criminal que foi aceita pela Justiça, o MP explica que o modus operandi da suposta quadrilha
envolvia um esquema complexo, revestido de falsa legalidade baseada em acordos judiciais que reconheciam a
possibilidade de compensação de débitos tributários (ICMS) com créditos não tributários (oriundos de
precatórios).

O ardil foi montado no âmbito da Sefaz, com a participação direta do ex-secretário Cláudio José Trinchão, com o
“decisivo beneplácito” da ex-governadora Roseana Sarney, que autorizava os acordos judiciais baseados em
“pareceres manifestamente ilegais”, dos procuradores-gerais do Estado por ela nomeados, como Marcos
Alessandro Coutinho Passos Lobo.

Além de Roseana Sarney, tiveram todos os bens sequestrados e contas bancárias bloqueadas, Cláudio José
Trinchão Santos, Akio Valente Wakiayama, Raimundo José Rodrigues do Nascimento, Edmilson Santos Ahid
Neto, Jorge Arturo Mendoza Reque Júnior, Euda Maria Lacerda, Marcos Alessandro Coutinho Passos Lobo e
Helena Maria Cavalcanti Haickel.
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Abertas inscrições para casamento comunitário em Raposa

A cerimônia acontece em 1º de junho

Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Casamento Comunitário, agora realizado em Raposa.
Casais interessados podem se dirigir ao Cartório Extrajudicial de Registro Civil das Pessoas Naturais (Estrada
da Raposa – MA 023, quadra 3, nº 03/04, salas 13-15, Posto Pirâmide), até o dia 9 de fevereiro, no horário das
8h às 12h e das 14h às 18h.

A cerimônia está marcada para o dia 1º de junho deste ano, em local a ser divulgado pelo Judiciário local. Todos
os processos referentes ao casamento comunitário são gratuitos.

Inscrição

Para a inscrição, os noivos devem apresentar a seguinte documentação:

– Certidão de Nascimento; Carteira de Identidade; Carteira de Trabalho; Carteira Profissional; Passaporte;
Carteira de Identificação Nacional; ou Carteira Nacional de Habilitação;

– Autorização por escrito das pessoas responsáveis legais pelos jovens de 16 ou 17 anos, ou ato judicial para os
que tiverem 15 anos;

– Declaração de duas testemunhas maiores que atestem não existir impedimento que proíba os noivos de casar,
com documento de identificação e CPF;

– Declaração do estado civil, do domicílio e da residência dos noivos;

– Comprovante de residência;

– Certidão de Óbito do cônjuge falecido; sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento;

– Pacto antenupcial no caso de regime de comunhão total de bens ou separa
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Acusados por explosão de caixas eletrônicos têm prisão mantida

Os acusados foram presos por determinação 1ª Vara da Comarca de Grajaú, em julho de 2016, após a prisão em
flagrante de dois outros integrantes da mesma organização criminosa, que teriam delatado mais cinco
comparsas, também já detidos pela polícia.
O desembargador Bayma Araújo, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), negou
pedido de habeas corpus em favor de Paulo César de Araújo Brito e Karuzo Silva Oliveira, supostos integrantes
de uma quadrilha especializada em roubos a caixas eletrônicos, no Maranhão.

De acordo com os autos, a organização criminosa tem atuação em várias cidades do Estado, sendo especializada
em assaltos a instituições financeiras, mediante utilização de armas de fogo de grosso calibre, explosivos para
detonar os cofres das agências bancárias, além de possuírem veículos próprios para locomoção e fuga.

No pedido encaminhado ao TJMA, os advogados de defesa alegaram excesso de prazo, na conclusão da
instrução criminal, e restrição de sua liberdade de locomoção. Sustentaram, ainda, que preenchem condições
para responder ao processo em liberdade, por apresentarem bons antecedentes, primariedade e residências
fixas.

O desembargador, por sua vez, não reconheceu a alegação de excesso de prazo, considerando as
particularidades do processo e da instrução criminal, que evidenciam a gravidade do caso. Para ele, a
complexidade dos fatos, com envolvimento de sete denunciados, aliada à suposta conduta dos criminosos e
organização na prática de crimes, justificam a manutenção da prisão.

“A situação demonstra que, uma vez soltos, ofereceriam caracterizado risco, intranquilidade e desassossego à
população local, restando inalterados os motivos ensejadores de suas custódias preventivas”, concluiu Bayma
Araújo em seu voto, confirmando o parecer do Ministério Público.

A decisão foi seguida, unanimemente, pelos desembargadores José Luiz Almeida e Tyrone José Silva.
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Todas as licitações em São João Batista são suspensas pela Justiça

Além da suspensão das licitações, a prefeitura local tem até esta sexta-feira (10) para apresentar cópias de
todos os procedimentos licitatórios à promotoria.
No pequeno município, à 284 km de São Luís, todas as licitações – processos que autorizam compras e
contratações para fins públicos – foram suspensas por decisão judicial. A decisão do juiz Ivis Monteiro Costa se
deu na última quarta-feira (8), baseada em ação civil pública da promotoria local, que constatou que muitas das
licitações para o município aconteceram na ilegalidade. Além da suspensão das licitações, o prefeito local, João
Dominici (PSDB), o Pregoeiro Oficial e Presidente da Comissão Permanente de Licitações, Sebastião Ricardo
França Ferreira, devem apresentar até esta sexta-feira (10) cópias de todos os procedimentos licitatórios
iniciados do momento em que este assumiu à prefeitura até a data desta publicação. A decisão judicial, que
pode parecer extrema aos olhos da população, é um grande passo para cortar o largo fluxo de licitações
irregulares que se espalha por São João Batista.

A investigação teve início quando o promotor local, Felipe Rotondo, representante do Ministério Público (MP),
recebeu diversas denúncias e verificou que muitas das publicações de licitações de São João Batista publicadas
no Diário Oficial da União não haviam sido publicadas no Diário Oficial do Estado do Maranhão e nem colocadas
à disposição da população para a consulta, como determina a lei. Dessa forma, pessoas e empresas não tiveram
livre acesso às licitações, dando margem à irregularidades e escolhas arbitrárias para a realização de serviços
da prefeitura.

Entre os que foram impedidos de ter acesso aos editais de licitação está o senhor Raimundo José Silva, de São
Bento, que no dia 2 de fevereiro de 2017 foi até à prefeitura de São João Batista para adquirir o edital nº
003/2017 para concorrer à prestação de serviço para recuperar o asfalto das ruas de São João Batista e também
o edital nº 004/2017 com o objetivo de prestar serviços de manutenção e reforma dos prédios escolares, com
data de abertura marcada para o dia 9 de fevereiro. Ao chegar à prefeitura, Raimundo foi recebido pelo
Pregoeiro Ricardo, que lhe respondeu que não poderia fornecer os editais pois os mesmos estariam passando
por modificações e que as licitações podiam não acontecer na data certa. Raimundo teve conhecimento do
edital quando viu a publicação deste no Diário Oficial da União, mas não pôde ter acesso a este para concorrer
à realização do serviço – como consta na lei brasileira.

O drama enfrentado por Raimundo foi o mesmo vivido por inúmeros empresários de São João Batista e outros
interessados. Todos recebendo nenhuma ou respostas similares da prefeitura.

Um outro caso foi o do Senhor Hilton de Abreu, dono de um posto de combustíveis na região. Ele relatou à
promotoria que desde o dia 3 de janeiro deste ano vai diariamente à prefeitura de São João Batista em busca do
edital de licitação para contratação de empresa que fornece combustível para os transportes do município.
Hilton nunca encontrou qualquer pessoa na sala da Comissão Permanente de Licitações. No dia 2 de fevereiro,
porém, ao chegar na prefeitura foi informado pelo porteiro de que estava acontecendo naquele momento a
licitação para fornecimento de combustível. O mais estranho: a sala destinada à ação estava fechada.

Segundo ele, ele chegou a contatar quatro vezes o procurador do município Afonso Celso Filho perguntando
sobre o edital e este lhe disse que não havia publicação de edital de licitação – que constava no Diário Oficial da
União. Segundo relatos de populares, os carros da prefeitura estariam sendo abastecidos em outro posto – sem
qualquer justificativa legal.



De fato, os editais não estavam ao alcance da população e somente nas mãos do pregoeiro. A informação foi
confirmada por Carlos Bastos e Luciane Pinheiro, membros da CPL e da equipe de apoio do pregoeiro oficial,
em depoimento ao MP, devidamente registrado. Eles disseram ainda que o pregoeiro não está presente todos os
dias e que nem sempre quem busca consegue os editais.

Por conta da série de denúncias, o pregoeiro do município – Sebastião Ricardo França Ferreira – prestou
depoimento ao Ministério Público local, devidamente registrado por câmeras. No mesmos estariam passando
por modificações e que as licitações podiam não acontecer na data certa. Raimundo teve conhecimento do
edital quando viu a publicação deste no Diário Oficial da União, mas não pôde ter acesso a este para concorrer
à realização do serviço – como consta na lei brasileira.

O drama enfrentado por Raimundo foi o mesmo vivido por inúmeros empresários de São João Batista e outros
interessados. Todos recebendo nenhuma ou respostas similares da prefeitura.

Um outro caso foi o do Senhor Hilton de Abreu, dono de um posto de combustíveis na região. Ele relatou à
promotoria que desde o dia 3 de janeiro deste ano vai diariamente à prefeitura de São João Batista em busca do
edital de licitação para contratação de empresa que fornece combustível para os transportes do município.
Hilton nunca encontrou qualquer pessoa na sala da Comissão Permanente de Licitações. No dia 2 de fevereiro,
porém, ao chegar na prefeitura foi informado pelo porteiro de que estava acontecendo naquele momento a
licitação para fornecimento de combustível. O mais estranho: a sala destinada à ação estava fechada.

Prefeito de São João Batista, João Dominici (PSDB)
Segundo ele, ele chegou a contatar quatro vezes o procurador do município Afonso Celso Filho perguntando
sobre o edital e este lhe disse que não havia publicação de edital de licitação – que constava no Diário Oficial da
União. Segundo relatos de populares, os carros da prefeitura estariam sendo abastecidos em outro posto – sem
qualquer justificativa legal.

De fato, os editais não estavam ao alcance da população e somente nas mãos do pregoeiro. A informação foi
confirmada por Carlos Bastos e Luciane Pinheiro, membros da CPL e da equipe de apoio do pregoeiro oficial,
em depoimento ao MP, devidamente registrado. Eles disseram ainda que o pregoeiro não está presente todos os
dias e que nem sempre quem busca consegue os editais.

Por conta da série de denúncias, o pregoeiro do município – Sebastião Ricardo França Ferreira – prestou
depoimento ao Ministério Público local, devidamente registrado por câmeras. No depoimento, ao qual o MA10
teve acesso com exclusividade, Ricardo confirmou que, de fato, os editais não foram publicados no diário oficial
do estado do maranhão, mas apenas no diário oficial da união, não informando sobre qualquer publicação em
jornal. Após a reunião com a promotoria, o pregoeiro se comprometeu a anular os procedimentos licitatórios
iniciados.

Continue lendo esta matéria neste link:
http://www.ma10.com.br/2017/03/10/todas-as-licitacoes-em-sao-joao-batista-sao-suspensas-pela-justica/
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Mantida sentença que condenou ex-prefeito de Açailândia, Jeová
Alves, por improbidade
 

A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) votou de forma desfavorável ao recurso do
ex-prefeito de Açailândia, Jeová Alves de Sousa, que já havia sido condenado, em primeira instância, por ato de
improbidade administrativa, em razão de prestação irregular de contas ao Tribunal de Contas do Estado
(TCE-MA).

O órgão colegiado do TJMA manteve a sentença da 1ª Vara da Comarca de Açailândia, que condenou o
ex-prefeito ao pagamento de multa civil no valor de R$ 100 mil; suspensão dos direitos políticos pelo período de
cinco anos; e proibição de contratar com o Poder Público por três anos.

Por unanimidade, os desembargadores entenderam que a decisão do TCE, que examina as contas públicas de
agente público, pode ser utilizada como prova inconteste da ocorrência de ato de improbidade, quando há claro
prejuízo ao ente público ou violação aos princípios da administração pública, tendo em vista a ocorrência de, ao
menos, culpa ou dolo genérico.

A desembargadora Maria das Graças Duarte (relatora) citou entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e do TJMA, neste sentido.

A ação de improbidade administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público do Maranhão (MPMA), em razão da
desaprovação das contas da Prefeitura de Açailândia, referentes ao período de novembro de 2003 a dezembro
de 2004.

Segundo o MPMA, o relatório técnico do TCE apontou várias irregularidades, entre elas, o repasse à Câmara
acima do limite, ausência de avaliação prévia na locação de imóveis, fragmentação de despesas em desacordo
com a Lei das Licitações, ausência de processo licitatório e entrega da Lei Orçamentária Anual e Plano
Plurianual fora do prazo.

O ex-prefeito apelou ao TJMA, alegando que o parecer do TCE tem natureza contábil-financeira e não jurídica.
A relatora disse que, da leitura do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa e das constatações do órgão
técnico do TCE, comprova-se o enquadramento na tipologia legal, revelando que o então prefeito incorreu
claramente em ato de improbidade administrativa.

Acrescentou que a sentença de 1º Grau se baseou em documentos públicos, oriundos do TCE, e que, quando se
trata de ato violador de princípios da administração, a jurisprudência do STJ entende que independe de dolo ou
culpa.
Os desembargadores Raimundo Barros e Ricardo Duailibe também negaram provimento à apelação do
ex-prefeito, de acordo com o parecer do Ministério Público.

Assessoria de Comunicação do TJMA
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Inscrições para o Casamento Comunitário irão até 10 de abril
Confia os documentos necessários
O Fórum do termo judiciário de Raposa está recebendo inscrições para o Casamento Comunitário, marcado
para o dia 1º de junho deste ano, em local a ser divulgado pelo Judiciário local
As inscrições, abertas no dia 9 de fevereiro, podem ser feitas até o dia 10 de abril, no Cartório Extrajudicial de
Registro Civil das Pessoas Naturais (Estrada da Raposa – MA 023, quadra 3, nº 03/04, salas 13?15, Posto
Pirâmide), no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Na Portaria que disciplina a realização da cerimônia, a juíza Rafaella Saif Rodrigues informa aos casais que
“todos os atos de registro civil necessários à realização do projeto “Casamentos Comunitários”, organizado pelo
Poder Judiciário, são gratuitos, sendo proibida a cobrança de qualquer taxa ou despesa pela serventia
extrajudicial”.

Inscrição – Para a inscrição, os noivos devem apresentar a seguinte documentação:

– Certidão de Nascimento; Carteira de Identidade; Carteira de Trabalho; Carteira
Profissional; Passaporte; Carteira de Identificação Nacional; ou Carteira Nacional de
Habilitação;

– Autorização por escrito das pessoas responsáveis legais pelos jovens de 16 ou 17
anos, ou ato judicial para os que tiverem 15 anos;

– Declaração de duas testemunhas maiores que atestem não existir impedimento
que proíba os noivos de casar, com documento de identificação e CPF;

– Declaração do estado civil, do domicílio e da residência dos noivos;

– Comprovante de residência;
– Certidão de Óbito do cônjuge falecido; sentença declaratória de nulidade ou de
anulação de casamento e;
– Pacto antenupcial no caso de regime de comunhão total de bens ou separação de
bens.
EDITAL – O cartório de Registro Civil deverá remeter os editais de proclamas à
diretoria do fórum até o dia 17 de abril de 2017.
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Justiça suspende processo seletivo em Lago da Pedra

Uma decisão proferida nesta quarta-feira (9) pelo juiz Marcelo Santana, titular da 1ª Vara de Lago da Pedra,
determinou a suspensão do processo seletivo simplificado de contratação temporária, regulado pelo edital
01/2017 ressalvada as contratações para Professores, Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem e
Auxiliares de Saúde Bucal, as quais por serem atividades essenciais e imprescindíveis continuam a ser
reguladas pelo referido edital até o julgamento do mérito.

Por se tratar de obrigação de fazer, o Judiciário impôs, em caso de descumprimento, multa diária no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 537, do Código de Processo Civil.

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público Estadual em face de ato do Prefeito de
Lago da Pedra, Laércio Coelho Arruda, com a finalidade de suspender o processo seletivo simplificado regido
pelo Edital nº 001/2017.

O MP, em síntese, argumenta que o referido seletivo visa ao preenchimento de 685 (seiscentos e oitenta e cinco)
vagas, e que esse processo seletivo “tem por objetivo burlar os princípios do concurso público e da
impessoalidade, já que o edital não atende ao requisito da necessidade temporária de excepcional interesse
público e não possui critérios objetivos, consubstanciando-se em verdadeiro aparelhamento do município”.

“Por fim, com a finalidade de melhor instruir o feito em relação ao requisito da necessidade temporária,
requisito de ofício ao impetrado todos os documentos necessários a comprovar suas alegações, em especial os
editais dos processos seletivos ocorridos a partir de 2009 até a presente data, os quais deverão ser juntados aos
autos no prazo de 10 (dez) dias”, sentenciou Marcelo Santana após determinar a suspensão do processo seletivo.
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Campanha "Maranhão na Prevenção às Drogas" será lançada nesta sexta-feira
    
Nesta sexta-feira (10), às 9h, no auditório do Fórum Des. Sarney Costa, em São Luís (MA), será realizado o
lançamento da Campanha “Maranhão na Prevenção às Drogas” e do projeto “Parceiros da Paz”, ambos
promovidos pelo Comitê Estadual de Prevenção às Drogas, formado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA), Ministério Público do Maranhão (MPMA), Câmara dos Deputados e Polícia Rodoviária Federal. O
evento tem apoio do Governo do Maranhão, Federação dos Municípios do Maranhão e Polícia Federal.
 
O projeto e a campanha têm como objetivo mobilizar diversos atores sociais, na prevenção e combate ao
consumo de drogas e à violência entre jovens e adolescentes. Envolvendo diversas instituições, dentre agentes
de saúde, conselheiros de direito e tutelares, instituições sociais, lideranças comunitárias e a sociedade como
um todo, as ações têm como público-alvo jovens de 12 a 29 anos.
 
“Abraçamos o projeto e resolvemos fazer parte do Comitê Estadual para integrar ações e oferecer nossa
parceria, dentro do papel que possamos desempenhar, numa batalha constante e que precisa ser duramente
enfrentada, que é o consumo de drogas e toda a violência e problemas sociais que ela carrega junto”, comenta o
juiz auxiliar da Presidência do TJMA, Júlio Praseres, representante do Judiciário no comitê.
 
A partir de diversas atividades em cidades de todo o Maranhão, a Campanha “Maranhão na Prevenção às
Drogas” tem como objetivo principal promover a integração, articulação e cooperação, em uma
responsabilidade compartilhada entre governo, iniciativa privada e cidadãos, com o propósito de propor
medidas e ações que visem à prevenção, cuidado, tratamento, saúde mental, reinserção social, redução do
consumo e comércio de drogas lícitas (álcool) e ilícitas.
 
Em parceria, ainda, com conselhos municipais de direitos, movimentos sociais, associações comunitárias,
universidades, sindicatos e outras entidades da sociedade civil, o projeto prevê a realização de debates,
palestras, mostras e evento culturais que trabalhem a temática do combate ao consumo de drogas ilícitas entre
jovens.
 
O trabalho foi construído ao longo de reuniões entre representantes das instituições, com a participação, além
do juiz Júlio Prazeres, do juiz Jorge Sales, da promotora de Justiça Cristiane Lago, da deputada federal e
presidente da Comissão Externa sobre o consumo de drogas entre jovens no Brasil da Câmara dos Deputados,
Eliziane Gama, e de representantes de todas as instituições envolvidas.

Fonte: Ascom
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Lei dos 6,3% para os servidores do TJMA é sancionada

Os servidores realizam duas greves, em 2014 e 2015, pelo pagamento das perdas inflacionárias.Os servidores
realizam duas greves, em 2014 e 2015, pelo pagamento das perdas inflacionárias.
Os servidores da Justiça do Estado do Maranhão obtiveram mais uma grande conquista: a Lei 10.561/2017, que
foi sancionada pelo Governador Flávio Dino e publicada na última quarta-feira (8). A Lei trata do reajuste de
6,3% nos salários nos cargos efetivos do Tribunal maranhense. Esse percentual corresponde apenas
parcialmente as perdas inflacionárias da categoria em 2014. Com a publicação da mesma, o reajuste já deve
constar no contracheque do mês de abril.
 
A Lei era a exigência formal que faltava ser cumprida para que os servidores tivessem incorporados aos seus
vencimentos o índice da reposição inflacionária de 2014, uma vez que o reajuste dos servidores já estava
previsto na proposta orçamentária aprovada para o Judiciário para 2017. “Ficamos satisfeitos com o
reconhecimento do direito dos nossos servidores. Um resultado que foi construído com muita luta e na busca
por um diálogo permanente com a Administração do TJMA, com os deputados estaduais e com o Governador
Flavio Dino. Estamos nos colocando à disposição dos servidores para maiores esclarecimentos de como se dará
esse processo de incorporação aos salários.”, esclareceu Aníbal Lins, presidente do SINDJUS-MA.
 
LUTA PELOS 6,3%
 
A luta para resguardar o direito dos servidores da Justiça estadual foi iniciada pelo Sindicato dos Servidores da
Justiça do Maranhão (SINJDJUS-MA) logo no primeiro trimestre de 2015. Após várias tentativas de diálogo sem
sucesso com a Administração do Tribunal de Justiça, os servidores deflagraram o mais longo movimento
paredista da categoria, que durou 70 dias. Porém essa reivindicação específica dos servidores não foi atendida.
 
No final de 2015, com a mudança na presidência do Tribunal, as negociações foram retomadas e culminaram na
inclusão do reajuste no orçamento do TJMA para o exercício de 2017 e na aprovação agora da Lei 10.561/2017.
“Continuaremos agora as negociações com a administração do Tribunal de Justiça para garantirmos a reposição
inflacionária de 2015 e 2016, bem como o pagamento dos retroativos de 2014. A continuidade dessa luta tem o
intuito de buscarmos a valorização das nossas carreiras e a recomposição do poder de comprova dos nossos
salários, que foram desvalorizados ao longo desses anos e corroídos pela inflação.”, comentou Aníbal Lins.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - SINDJUS
10/03/2017 - SINDJUS 
POSITIVA
Devolução das faltas de greve também poderá ser negociada em audiência no CNJ

Pag.: 47

Devolução das faltas de greve também poderá ser negociada em
audiência no CNJ

As faltas da greve de 2015, objeto do Processo de Controle Administrativo (PCA) nº. 0005729-2015.2.00.00000 que o
Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão (Sindjus-MA) move contra o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA)
poderá ter o mesmo caminho da conciliação no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O PCA está sob a relatoria do
conselheiro Norberto Campelo.

Nas audiências conciliatórias de outros dois PCA’s, realizados nessa quarta-feira (8), o assunto chegou a ser tratado
com o presidente do TJMA, desembargador Cleones Cunha. A negociação não teve avanço pelo fato das faltas não
constarem como objeto do PCA ora discutido, assim como o entendimento do desembargador é de aguardar a decisão
final sobre o assunto que está judicializado.

Presente na reunião, o renomado advogado Cezar Britto – que também é advogado da Fenajufe e ex-presidente da
OAB nacional – disse entender o posicionamento do presidente do TJMA, mas lembrou que decisões superiores não
consideram as faltas de greves como injustificadas e que a administração pode, pela via da composição, fazer a
restituição dos valores descontados e negociar a reposição das horas não trabalhadas.

Diante dos argumentos, Cleones Cunha disse que está apenas respeitando a decisão judicial, mas se comprometeu
em estudar uma alternativa para atender à solicitação. Sobre este PCA, o presidente também afirmou que está
disponível para participar de uma nova audiência conciliatória para tratar do seu objeto.

Anibal Lins insistiu no argumento de que é possível uma saída pela via do entendimento para a resolução desse
problema, que afetou centenas de servidores em todo o Estado. Ele disse que além dos descontos de 2015, também
espera ter uma resposta positiva em relação aos descontos feitos na mobilização de 2014.

O presidente do Sindjus ainda reforçou que a luta pela reposição dos descontos vai continuar e que acredita que vai
prevalecer o bom senso e o respeito à jurisprudência dominante sobre a matéria. “Agradeço e acredito no empenho
do presidente Cleones Cunha na busca de uma solução. Isso demonstra que é possível a construção conjunta de
alternativas para os problemas que o Judiciário enfrenta”, disse.
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Estado do Maranhão garante continuidade de obras do Minha Casa
Minha Vida na Ilhinha
 

Procurador-geral do Estado, Rodrigo Maia, frisou o interesse público para construção de unidades habitacionais.
Foto: Gilson Teixeira/Secap

A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão reconsiderou decisão que proibia o Estado do
Maranhão em executar obras do programa Minha Casa Minha Vida em terreno localizado no bairro Ilhinha. A
área é objeto de litígio quanto à sua propriedade, pois é disputada por particulares que se dizem proprietários
do imóvel que sediará o conjunto habitacional.

Um grupo de seis pessoas, integrantes de uma mesma família, ingressou na Justiça contra o Estado, objetivando
a paralisação das obras, alegando que o terreno onde estão sendo executadas as obras seria de propriedade de
sua família. O caso está no Tribunal de Justiça do Maranhão e tem grande relevância social, dado que as 256
famílias beneficiárias das unidades habitacionais são pessoas que vivem nas palafitas do entorno do bairro São
Francisco.

A primeira análise da matéria foi feita no âmbito estadual, mas, devido à alegação feita pela Procuradoria Geral
do Estado do Maranhão, de que a área pertence à União, o caso foi enviado à Justiça Federal. Esta, por sua vez,
não encontrou bases que impedissem a análise por parte da justiça estadual, e retornou o caso para o TJMA.

No primeiro momento, o desembargador Kleber Costa Carvalho, responsável pelo caso, determinou que fossem
paralisadas as obras, pois entendeu que, enquanto não houvesse comprovações da propriedade de ambas as
partes, não poderia permitir nenhum tipo de modificação na área.

No recurso impetrado junto ao Tribunal, a Procuradoria argumentou que a obra é para a construção de “256
apartamentos, a serem destinados aos palafitados da Ilhinha e adjacentes, atendendo ao Programa Nacional de
Habitação Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, que tem por finalidade reduzir o déficit habitacional dos
menos favorecidos”.

A defesa do Estado voltou a repetir que o terreno fica localizado em área próxima ao litoral, que é de
responsabilidade e controle da Marinha, subordinada a União, e que existe uma concessão de uso do espaço
para o Estado. “Mediante o contrato de concessão do direito real de uso do terreno de Marinha celebrado entre
a União Federal e o Estado do Maranhão, está o ente federativo autorizado a edificar no terreno, através de
Empresa Privada”, cita o argumento do Estado.

Reforçando a idéia, foi dito, na decisão, que o terreno pode ser usado pelo Estado “porque sequer há decisão
judicial em sentido contrário” que reconheça o direito de posse do grupo que reclama as terras. O raciocínio do
desembargador é complementado com a afirmação de que “a edificação realizada não se mostra, a princípio,
como inovação decorrente de ato ilícito de uma das partes”.



Ao final, o magistrado reconsidera a decisão, “revogando a tutela antecipada antes deferida, para que, como
consequência, seja dado seguimento à execução da obra pública”.

“Quem ganha com isso são as famílias que vivem às margens do Rio Anil, em palafitas construídas em região de
mangue; pessoas que não estão tendo acesso a condições dignas de moradia. Lógico que esse não é um ganho
imediato, tendo em vista que as construções estão no início, mas a garantia de continuidade da obra é um elixir
para a dor dessa gente que merece ser tratada com mais respeito”, disse o Procurador do Estado, Vanderley
Ramos.
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Loja é condenada a indenizar cliente por não ter entregue compra por internet

BARRA DO CORDA – Em sentença prolatada pelo juiz da 1ª Vara de Barra do Corda, a justiça condenou uma
loja a indenizar um cliente em R$ 3 mil por ter vendido uma cama tipo beliche e não realizado a entrega do
produto.

Consta na ação movida por S.J.V., que foi efetuada uma compra e posterior pagamento, via internet, do móvel
cama tipo beliche junto à empresa Lojas KD Móveis, no valor total de R$ 337,90 sendo gerado o número do
pedido.

Em análise do processo, o juiz verificou que trata-se de assunto constante no Código de Defesa do Consumidor,
houve a violação de direito básico, consubstanciado na justa expectativa de obter, após aquisição de produto, o
adequado e eficaz recebimento do produto no prazo estipulado.

“No caso, mesmo se tratando de resJUponsabilidade contratual, é de se convir que o fornecedor de produtos
tem a obrigação de cumprir o avençado, sob pena de responder pela reparação dos danos. E a falta da
prestação desse serviço viola direitos básicos do consumidor, haja vista que o fornecedor, além de não cumprir
o disposto no contrato, adquire previamente as verbas inerentes à contratação, causando prejuízos ao
consumidor”, destacou o juiz na sentença.

A sentença ressalta que, até o ajuizamento da ação, a autora sequer obteve uma resposta da ré acerca dos
motivos pelos quais não recebeu a mercadoria em tempo hábil, ou mesmo se, ainda, receberia outra da mesma
marca e espécie. Para o Judiciário, esse comportamento da loja demonstrou a total falta de compromisso, haja
vista que recebeu o valor da contratação, mas não executou sua prestação em prol da consumidora.

“Ademais, é estranhável o argumento do réu, que realizou o cancelamento e estorno do valor da compra para a
autora, mas junta apenas um documento com a contestação informando que a mesma fora cancelada, porém,
apenas cinco meses após a realização da compra, e não há nos autos comprovação do estorno dos valores. É de
se ressaltar que, se o atraso ou falta de entrega do produto, por ser um fato negativo, tem de ser provado pelo
fornecedor, já que ele detém todos os documentos e meios técnicos para demonstrar que a mercadoria
efetivamente foi expedida, quiçá quando a mercadoria sequer foi entregue”, entendeu a Justiça.

O juiz, ainda, acrescentou na decisão que a conduta da loja não escapa da responsabilização pelos danos morais
sofridos, incluindo ainda a responsabilidade da transportadora, já que é solidária na relação de consumo,
conforme regras básicas do código de defesa do consumidor (art. 14, da Lei 8.078/90).

“O autor deixou de usufruir do produto que adquirira ao tempo em que necessitava, frustrando suas
expectativas, o que configura o dano moral. Nítidos são, in casu, os elementos que configuram o dano e que
ensejam a compensação pecuniária pelo constrangimento sofrido pelo autor”, ressaltou ele.
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Campanha "Maranhão na Prevenção às Drogas" será lançada nesta
sextafeira

SÃO LUÍS  Nesta sextafeira (10), às 9h, no auditório do Fórum Des. Sarney Costa, em São
Luís (MA), será realizado o lançamento da Campanha “Maranhão na
Prevenção às Drogas” e do projeto “Parceiros da Paz”, ambos promovidos pelo Comitê
Estadual de Prevenção às Drogas, formado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA),
Ministério Público do Maranhão (MPMA), Câmara dos Deputados e Polícia Rodoviária
Federal. O evento tem apoio do Governo do Maranhão,
Federação dos Municípios do Maranhão e Polícia Federal.
O projeto e a campanha têm como objetivo mobilizar diversos atores sociais, na prevenção e
combate ao consumo de drogas e à violência entre jovens e adolescentes.
Envolvendo diversas instituições, dentre agentes de saúde, conselheiros de direito e
tutelares, instituições sociais, lideranças comunitárias e a sociedade como um todo,
as ações têm como públicoalvo jovens de 12 a 29 anos.
“Abraçamos o projeto e resolvemos fazer parte do Comitê Estadual para integrar ações e
oferecer nossa parceria, dentro do papel que possamos desempenhar, numa
batalha constante e que precisa ser duramente enfrentada, que é o consumo de drogas e
toda a violência e problemas sociais que ela carrega junto”, comenta o juiz
auxiliar da Presidência do TJMA, Júlio Praseres, representante do Judiciário no comitê.
A partir de diversas atividades em cidades de todo o Maranhão, a Campanha “Maranhão na
Prevenção às Drogas” tem como objetivo principal promover a integração,
articulação e cooperação, em uma responsabilidade compartilhada entre governo, iniciativa
privada e cidadãos, com o propósito de propor medidas e ações que visem à
prevenção, cuidado, tratamento, saúde mental, reinserção social, redução do consumo e
comércio de drogas lícitas (álcool) e ilícitas.
Em parceria, ainda, com conselhos municipais de direitos, movimentos sociais, associações
comunitárias, universidades, sindicatos e outras entidades da sociedade
civil, o projeto prevê a realização de debates, palestras, mostras e evento culturais que
trabalhem a temática do combate ao consumo de drogas ilícitas entre jovens.
O trabalho foi construído ao longo de reuniões entre representantes das instituições, com a
participação, além do juiz Júlio Prazeres, do juiz Jorge Sales, da promotora
de Justiça Cristiane Lago, da deputada federal e presidente da Comissão Externa sobre o
consumo de drogas entre jovens no Brasil da Câmara dos Deputados, Eliziane
Gama, e de representantes de todas as instituições envolvidas.
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Justiça condena empresas de transporte marítimo a garantir gratuidade a idosos

SÃO LUÍS - O Estado do Maranhão e as empresas “Servi Porto”, “Internacional Marítima” e “Navegações
Pericumã” foram condenados em Ação Civil Pública pela Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, por
não darem condições aos idosos com mais de 65 anos de utilizarem os seus serviços de transporte
gratuitamente, como determina a Constituição estadual.

A Ação Civil Pública cominatória de obrigação de fazer foi proposta pelo Ministério Público estadual, após
constatação, em Inquérito Civil, do descumprimento da lei pelas empresas e da omissão do Estado do Maranhão
em fiscalizar as empresas de transporte marítimo de caráter municipal.

FUNDAMENTAÇÃO

Ao fundamentar a sua decisão, o juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos,
argumentou que a Constituição Estadual do Maranhão, em seu artigo 255, prevê que “Aos maiores de 65 anos é
garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos e interurbanos” e que a Lei instituidora da Agência
Nacional de Transportes Aquaviários prevê que a ANTAQ “harmonizará sua esfera de atuação com a de órgãos
dos Estados e dos Municípios encarregados do gerenciamento das operações de transporte aquaviários
intermunicipal e urbano”. Assegurou, ainda, que o Estado do Maranhão, por meio da Agência Estadual de
Transporte e Mobilidade Urbana (MOB), editou o Regulamento do Serviço Público de Transporte Aquaviário
Intermunicipal de Passageiros do Maranhão.

Ainda segundo o magistrado, a Lei Estadual Nº 9.985/2014 determina que “compete exclusivamente ao Estado
do Maranhão explorar diretamente ou mediante concessão ou permissão os serviços de transporte aquaviário
intermunicipal de passageiros e veículos, obrigando-se a prestá-lo com qualidade e mediante tarifa justa, na
forma da Lei e das Constituições Federal e Estadual”.

DEFESA

O Estado do Maranhão alegou que não tem dispõe do poder de polícia para fiscalizar esta obrigação estatal e
que a entidade competente para isso seria, exclusivamente, a União, por se tratar de serviço por ela explorado.
A empresa “Servi Porto” disse existir uma grande demanda de normas jurídicas visando assegurar a gratuidade
do transporte coletivo ao idoso, tanto no âmbito federal como estadual, mas que nenhuma norma trata do
transporte aquaviário intermunicipal. Já a “Navegação Pericumã”, por sua vez, questionou a incompetência da
Justiça estadual nessa matéria.

DECISÃO

No julgamento da questão, o juiz Douglas Martins acolheu os pedidos formulados pelo Ministério Público
estadual e condenou o Estado do Maranhão a fiscalizar o cumprimento da gratuidade, sem limite de cotas, aos
idosos com mais de 65 anos no transporte coletivo intermunicipal. E as empresas Servi Porto, Internacional
Marítima e Navegações Pericumã a garantir a gratuidade no transporte coletivo intermunicipal aos maiores de
65 anos, nas linhas que operam, sob pena de multa de R$ 5 mil pelo descumprimento da decisão.



As empresas também foram condenadas a divulgar a gratuidade concedida pela sentença por meio de murais
nos locais de venda de passagens em cartazes pregados em cada embarcação, sob pena de multa diária de R$ 5
mil pelo descumprimento.
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Justiça determina que Município de Pedreiras proceda à nomeação de aprovados em concurso

O concurso, realizado para o provimento de vários cargos, ofereceu 246 vagas

Uma decisão proferida pelo juiz Marco Adriano Ramos Fonseca, titular da 1a Vara da Comarca de Pedreiras,
determina que o Município proceda à nomeação dos aprovados para os últimos cargos vagos do concurso
realizado em 2012 para a Prefeitura de Pedreiras. O concurso, realizado para o provimento de vários cargos,
ofereceu 246 vagas e o Judiciário já havia proferido uma sentença que tornou nulo um decreto municipal,
datado de janeiro de 2013, que determinou a suspensão de todos os atos referentes ao andamento do concurso.

A sentença, anexada aos autos e que foi concedida com antecipação de tutela (ato do juiz, por meio de decisão
interlocutória, que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em
primeira instância, quer em sede de recurso), determinou que o Município de Pedreiras publicasse um edital de
convocação de todos os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas estabelecidas no edital
que ainda não tenha sido nomeados e empossados, obedecendo a estrita ordem de classificação constante do
resultado final divulgado por meio de edital, que homologou o certame. A exceção foi para o cargo de
Controlador, que encontra-se sub judice.

Deveria o Município, ainda, apresentar o Edital de Convocação nos presentes autos em igual prazo, e devendo
expandir as portarias de nomeação e dar posse aos referidos candidatos no prazo máximo de 30 (trinta) dias
após a publicação do edital acima mencionado. O Município ficou obrigado a apresentar a relação completa dos
candidatos convocados ou nomeados durante o prazo de validade do concurso que não assumiram o exercício
de suas funções, quer por desistência formal do candidato a investidura no cargo, ausência de comprovação da
escolaridade ou outros requisitos do cargo, decurso do prazo para posse e exercício quer por reprovação nos
exames admissionais.

Sobre essas determinações, o juiz fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de
descumprimento injustificado pelo requerido de qualquer uma das cominações mencionadas, podendo ser
exigido da própria pessoa do Prefeito de Pedreiras, passível de bloqueio via Bacen-Jud ou diretamente em sua
conta bancária pessoal, sem prejuízo da configuração de crime de responsabilidade por parte do gestor
municipal e ato de improbidade administrativa. Determinou, também, que o Município procedesse à exoneração
de todos os servidores contratados temporariamente em desacordo ou fora das hipóteses expressamente
previstas no inciso IX do art. 37 da Constituição da República. Essa sentença transitou em julgado.

O Município de Pedreiras apresentou informações nos autos, juntando cópia de todas as portarias de nomeação
dos aprovados convocados em cumprimento da sentença proferida na presente ação civil pública, portaria de
nomeação de nomeados por ordem judicial em processos individuais, relação de exonerações durante o prazo
de validade do concurso, termos de desistência de candidatos, e o edital da última convocação dos últimos
candidatos.

“Compulsando os autos, observa-se que o Município de Pedreiras atendeu a determinação deste juízo,
apresentando as portarias de nomeação de todos os candidatos nomeados durante o prazo de validade do
concurso, e as portarias de exoneração e os termos de desistência dos candidatos que não tomaram posse.
Nesses moldes, comparando os documentos nos autos, e todos os editais de convocação juntados ao longo das
1321 páginas deste processo, logrou-se identificar que ainda existem os seguintes cargos vagos”, observou o



juiz Marco Adriano. Após observar os cargos vagos e a lista de candidatos, o magistrado concluiu que, com as
nomeações dos candidatos para as vagas descritas, surgidas e não providas durante o prazo de validade do
concurso, que expirou em dezembro de 2016, não haverão outros candidatos a serem nomeados.

E decidiu: “Ante o exposto, determino a notificação do Município de Pedreiras, por intermédio dos Procuradores
do Município habilitados nos autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, publicar edital de convocação no Diário
Oficial do Município, convocando os seguintes candidatos para seus respectivos cargos e lotações”. E finaliza:
“Autorizo, ainda, que os atos de comunicação possam ser realizados no horário da noite e nos finais de semana,
nos termos do art. 172, § 2º Código de Processo Civil (…) Deverá o Município de Pedreiras apresentar nos autos,
no prazo epigrafado, os editais de convocação, bem como, providenciar a nomeação, posse e exercício dos
candidatos convocados que atenderem à convocação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após encerrado o
prazo para os exames admissionais”.

(CGJ)
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Decisão suspende processo seletivo simplificado em Lago da Pedra

Uma decisão proferida nesta quarta-feira (9) pelo juiz Marcelo Santana, titular da 1ª Vara de Lago da Pedra,
determinou a suspensão do processo seletivo simplificado de contratação temporária, regulado pelo edital
01/2017 ressalvada as contratações para Professores, Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem e
Auxiliares de Saúde Bucal, as quais por serem atividades essenciais e imprescindíveis continuam a ser
reguladas pelo referido edital até o julgamento do mérito. Por se tratar de obrigação de fazer, o Judiciário
impôs, em caso de descumprimento, multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art.
537, do Código de Processo Civil.
Ilustração

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público Estadual em face de ato do Prefeito de
Lago da Pedra, Laércio Coelho Arruda, com a finalidade de suspender o processo seletivo simplificado regido
pelo Edital nº 001/2017. O MP, em síntese, argumenta que o referido seletivo visa ao preenchimento de 685
(seiscentos e oitenta e cinco) vagas, e que esse processo seletivo “tem por objetivo burlar os princípios do
concurso público e da impessoalidade, já que o edital não atende ao requisito da necessidade temporária de
excepcional interesse público e não possui critérios objetivos, consubstanciando-se em verdadeiro
aparelhamento do município”.

“Intimado a se manifestar sobre o pedido liminar, o prefeito não demonstrou concretamente qual a
excepcionalidade do interesse público que ensejaria a abertura de processo seletivo para contratações
temporárias, ao reverso, percebe-se que no caso concreto, a maioria das vagas oferecidas se trata de situações
habitais que enseja necessidade de contratação de servidores de forma permanente através de concurso público.
Em verdade, o edital impugnado demonstra que o processo seletivo visa selecionar pessoas para o quadro geral
de servidores do Município. Apenas para exemplificar a demonstração da falta do caráter excepcional das
contratações, os documentos juntados comprovam que somente para o cargo de professor, dos diferentes níveis,
ofertou-se 92 (noventa e duas) vagas”, explicita o Mandado de Segurança.

“Sublinho que, pelo menos nesta fase de análise perfunctória, a alegação genérica de transitoriedade da
contratação não merece ser acolhida. Ao reverso, em consulta pela internet, percebe-se que o último concurso
público para contratação de servidores efetivos, realizado pelo Município de Lago da Pedra, ocorreu em 2009,
através do Edital 01/2009, realizado pela empresa Magnus Auditores e Consultores Associados, inscrita no
CNPJ 23.852.734/0001-02, situada na Avenida Amazonas, 311, 3º Andar – Centro, CEP: 30.180-000, Belo
Horizonte, Minas Gerais”, destacou o juiz ao fundamentar a decisão.

E segue: “O fato de um município do porte de Lago da Pedra que tem aproximadamente 50.000 (cinquenta mil)
habitantes, além dos Municípios menores que o orbitam passar quase oito anos sem realizar um concurso
público indica que possivelmente as contratações temporárias ocorrem em sucessivas prorrogações. Isto sugere
indícios de que, em verdade, o caráter das contratações impugnadas na inicial é permanente, e que o processo
seletivo impugnado visa tão somente transvesti-lo de um pseudo caráter temporário”.

“Por fim, com a finalidade de melhor instruir o feito em relação ao requisito da necessidade temporária,
requisito de ofício ao impetrado todos os documentos necessários a comprovar suas alegações, em especial os
editais dos processos seletivos ocorridos a partir de 2009 até a presente data, os quais deverão ser juntados aos
autos no prazo de 10 (dez) dias”, sentenciou Marcelo Santana após determinar a suspensão do processo seletivo.



(CGJ)
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Acusado de crime ambiental organizado tem prisão mantida pela 1ª Câmara Criminal

Gedeon Pereira da Silva foi preso preventivamente desde 6 de dezembro de 2016.

A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) negou pedido de liberdade a Gedeon
Pereira da Silva, preso preventivamente desde 6 de dezembro de 2016, por suposto envolvimento em
organização criminosa responsável pela extração ilegal de madeira, produção, transporte e comercialização de
carvão vegetal em São Luís.

De acordo com os autos, Silva é acusado de participar de crime organizado (artigo 2º da Lei 12.850/2013),
comandando o núcleo de produção ilegal do carvão. A organização criminosa seria formada, também, por
servidores públicos de diversos órgãos estaduais, tais como polícias Militar e Ambiental, agentes da Secretaria
de Estado da Fazenda e Secretaria de Estado de Meio Ambiente, proprietários de depósito e venda de carvão
vegetal, motoristas, transportadores e agenciadores de carga, proprietários de carvoaria, entre outros.

A defesa alegou, dentre outros pontos, ameaça ao direito de locomoção e constrangimento ilegal ao acusado,
por não ter sido evidenciado o seu envolvimento na organização criminosa.

No entanto, o relator do processo, desembargador Bayma Araújo, destacou a necessidade de garantir a ordem
pública e assegurar a conveniência da instrução criminal, composta de relatórios de transcrição de
interceptação telefônica e fotografias de acompanhamento, que indicam a atuação do acusado no núcleo de
produção ilegal de carvão vegetal da organização criminosa.

“Em análise preliminar da denúncia e dos documentos acostados, além de se vislumbrar indícios de autoria e
materialidade dos crimes por parte do acusado, a fundamentação das decisões que mantém a custódia
preventiva, pelo menos nesta fase processual, apresenta-se verossímil”, enfatizou o relator, mantendo a decisão
do Juízo de Direito da Central de Inquéritos da Capital e o parecer do Ministério Público Estadual.

Participaram dos julgamentos os desembargadores José Luiz Almeida e Tyrone José Silva, além da procuradora
de Justiça, Selene Coelho.

(TJMA)
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Plantão Criminal do Fórum no carnaval analisou 81 flagrantes e determinou 27 prisões preventivas

O Plantão Criminal funciona no Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau.

O Plantão Criminal da Comarca da Ilha de São Luís, no período de 27/02 a 05/03 (incluindo os dois dias finais
do Carnaval), que esteve sob a responsabilidade do juiz de direito Marcelo Elias Matos e Oka, recebeu 81 autos
de prisão em flagrante. Foram 98 pessoas autuadas, sendo que desse total, 7 eram adolescentes e houve três
casos de Impedimento. Ao proceder à análise dos autos sob sua competência, o magistrado determinou a
liberação de 61 envolvidos, dos quais 49 sem a necessidade de realizar audiência de custódia. O Plantão
Criminal funciona no Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau. Atuaram também no plantão o secretário
da Vara da Mulher, Vinício de Lima Brito, e o assessor jurídico, Felipe Mitri.

Do exame das peças encaminhadas ao Plantão Criminal pelas delegacias de polícia civil, o juiz Marcelo Oka
converteu 27 “prisões em flagrante” em “prisões preventivas”. O magistrado explicou que, antes de determinar
a prisão preventiva, precisa verificar uma série de requisitos legais, como: se o crime é doloso e punido com
pena máxima de liberdade superior a 4 anos; se o suspeito já fora condenado por outro crime doloso; e se o
caso envolve crime de violência doméstica ou familiar, contra mulher ou adolescente.

Além disso, o magistrado leva em conta o indício de autoria; a prova de materialidade delitiva; se o suspeito,
uma vez colocado em liberdade, pode ofender a instrução processual ou a sociedade; e se, uma vez em
liberdade, oferece risco à ordem pública. Neste item específico, o juiz observa os antecedentes criminais e o
grau de periculosidade incurso no flagrante, entre outros aspectos.

O Juiz Marcelo Oka assinala que a gravidade do crime por si só não constitui motivo suficiente para decretar a
prisão preventiva. “É uma coisa que a sociedade não absorve muito bem, mas o juiz precisa analisar uma série
de requisitos dentro do flagrante, antes de decidir pela decretação da prisão preventiva”. Ele lembra que, além
do Código de Processo Penal, o magistrado tem que levar sempre em conta o dispositivo constitucional da
presunção de inocência, que diz que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória.

Durante o período em que respondeu pelo Plantão Criminal, o juiz Marcelo Oka levantou uma série de dados
importantes. Ele observou que as ocorrências criminais aconteciam a partir das 12 horas e seguiam crescendo
até atingir o pico no intervalo entre 19h e 23h. Tráfico de drogas e roubo lideraram a quantidade de registros,
com 16 cada; seguidos de Posse e Porte de Arma, 12; e Violência Doméstica, 10.

Na relação bairro/violência, o Centro liderou com 4 ocorrências, seguida por Bequimão, Anel Viário e Pedrinhas,
com 3 cada. O item “outros bairros” (diversos) registrou 14 ocorrências. Após análise do Plantão Criminal, os
flagrantes, uma vez homologados, são encaminhados à Central de Inquéritos. Nessa fase, o delegado de polícia
tem o prazo de 10 dias (réu preso) e 30 dias (réu solto) para concluir o inquérito, quando então o processo é
remetido ao Fórum para distribuição e envio ao Ministério Público, para o devido exame das peças, e posterior
oferecimento de denúncia ou arquivamento.

(CGJ)
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Nesta sexta-feira (10), às 09h, no auditório do Fórum Desembargador Sarney Costa, em São Luís (MA), será

lançada a Campanha “Maranhão na Prevenção às Drogas” e do projeto “Parceiros da Paz”, ambos promovidos

pelo Comitê Estadual de Prevenção às Drogas, formado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Ministério

Público do Maranhão (MPMA), Câmara dos Deputados e Polícia Rodoviária Federal. O evento tem apoio do

Governo do Maranhão, Federação dos Municípios do Maranhão e Polícia Federal.

O projeto e a campanha têm como objetivo mobilizar diversos atores sociais, na prevenção e combate ao

consumo de drogas e à violência entre jovens e adolescentes. Envolvendo diversas instituições, dentre

agentes de saúde, conselheiros de direito e tutelares, instituições sociais, lideranças comunitárias e a

sociedade como um todo, as ações têm como público-alvo jovens de 12 a 29 anos.

“Abraçamos o projeto e resolvemos fazer parte do Comitê Estadual para integrar ações e oferecer nossa

parceria, dentro do papel que possamos desempenhar, numa batalha constante e que precisa ser duramente

enfrentada, que é o consumo de drogas e toda a violência e problemas sociais que ela carrega junto”,

comenta o juiz auxiliar da Presidência do TJMA, Júlio Praseres, representante do Judiciário no comitê.

A partir de diversas atividades em cidades de todo o Maranhão, a Campanha “Maranhão na Prevenção às

Drogas” tem como objetivo principal promover a integração, articulação e cooperação, em uma

responsabilidade compartilhada entre governo, iniciativa privada e cidadãos, com o propósito de propor

medidas e ações que visem à prevenção, cuidado, tratamento, saúde mental, reinserção social, redução do

consumo e comércio de drogas lícitas (álcool) e ilícitas.

Em parceria, ainda, com conselhos municipais de direitos, movimentos sociais, associações comunitárias,

universidades, sindicatos e outras entidades da sociedade civil, o projeto prevê a realização de debates,

palestras, mostras e evento culturais que trabalhem a temática do combate ao consumo de drogas ilícitas

entre jovens.

O trabalho foi construído ao longo de reuniões entre representantes das instituições, com a participação, além

do juiz Júlio Prazeres, do juiz Jorge Sales, da promotora de Justiça Cristiane Lago, da deputada federal e

http://maranhaohoje.com/author/aquiles-emir/
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presidente da Comissão Externa sobre o consumo de drogas entre jovens no Brasil da Câmara dos Deputados,

Eliziane Gama, e de representantes de todas as instituições envolvidas.
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A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentenças que suspenderam os direitos

políticos dos ex-prefeitos Jânio de Sousa Freitas (Trizidela do Vale), Aurino Vieira Nogueira (Bacuri) e Luiz

Gonzaga dos Santos Barros (Itaipava do Grajaú). Os três já haviam sido condenados em primeira instância, por

atos de improbidade administrativa.

Em relação a Jânio Freitas, a condenação se deu por contratação de servidores sem concurso público. O juízo

da 1ª Vara da Comarca de Pedreiras condenou o ex-prefeito de Trizidela do Vale à suspensão de seus direitos

políticos por cinco anos, pagamento de multa civil de cinco vezes o valor da remuneração recebida quando era

prefeito e proibição de contratar com o Poder Público por três anos.

O ex-prefeito sustentou que o juiz de base não poderia ter feito o julgamento antecipadamente, e disse que as

contratações foram para atender excepcional interesse da administração, de natureza temporária.

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) também recorreu, pedindo que fosse acrescida à condenação o

ressarcimento ao erário dos valores recebidos pelos contratados.

O relator, desembargador Marcelino Everton (foto), manteve as condenações impostas pela Justiça de 1º Grau,

por entender que não houve motivos que justificassem a urgência das contratações para cargos públicos, mas

disse não caber o ressarcimento integral ao erário, pretendido pelo MPMA, uma vez que, ainda que tenha

havido irregularidade na contratação, os serviços foram prestados ao município.

Bacuri – Também relator do recurso do ex-prefeito Aurino Nogueira (foto), de Bacuri, o desembargador

Marcelino Everton manteve a condenação de primeira instância, pelo fato de o ex-gestor ter prestado contas

de um convênio com o Governo do Estado fora do prazo. Segundo o MPMA, o prazo era de seis meses após a

assinatura, que se deu em 21 de junho de 2002, mas a apresentação somente ocorreu em 2004.

O Juízo da Comarca de Bacuri havia condenado Nogueira à suspensão de seus direitos políticos por três anos,

multa de cinco vezes o valor da remuneração recebida à época dos fatos e proibição de contratar com o Poder

Público por três anos.

http://maranhaohoje.com/author/aquiles-emir/
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Itaipava do Grajaú – Outro recurso da relatoria de Marcelino Everton foi do ex-prefeito Luiz Gonzaga dos

Santos Barros, de Itaipava do Grajaú. Ele foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Grajaú, sob a

acusação de não ter repassado os descontos previdenciários de servidores públicos à previdência.

De acordo com a ação do Ministério Público, o Ministério da Previdência Social realizou auditoria fiscal e

constatou fatos considerados graves, em especial a retenção das contribuições descontadas dos servidores e

não repassadas à unidade gestora do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) – Instituto de Previdência

dos Servidores Públicos Municipais.

O ex-prefeito apelou ao TJMA, alegando que os valores foram repassados ao instituto de previdência, e que

documentos nos autos demonstram que informou ao Banco do Brasil para que fossem descontadas parcelas

mensais de R$ 6.758,64, durante 120 meses, totalizando R$ 811.036,80.

Segundo o relator, não obstante as alegações do ex-prefeito, restou devidamente comprovado nos autos que

ele, na qualidade de prefeito de Itaipava do Grajaú, recolheu o montante de R$ 281.503,54, a título de

contribuição dos servidores, e não repassou ao instituto.

O Juízo de base condenou Luiz Gonzaga à suspensão dos direitos políticos por nove anos, multa civil e

proibição de contratar com o Poder Público por dez anos, entre outras.

O desembargador Marcelino Everton disse que a sentença foi acertada e manteve as condenações. O

desembargador Paulo Velten e o desembargador eleito José Jorge Figueiredo, juiz substituto de 2º Grau,

acompanharam o voto do relator nos três recursos.
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A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentenças que suspenderam os direitos

políticos dos ex-prefeitos Jânio de Sousa Freitas (Trizidela do Vale), Aurino Vieira Nogueira (Bacuri) e Luiz Gonzaga dos

Santos Barros (Itaipava do Grajaú). Os três já haviam sido condenados em primeira instância, por atos de improbidade

administrativa.

Em relação a Jânio Freitas, a condenação se deu por contratação de servidores sem concurso público. O juízo da 1ª

Vara da Comarca de Pedreiras condenou o ex-prefeito de Trizidela do Vale à suspensão de seus direitos políticos por

cinco anos, pagamento de multa civil de cinco vezes o valor da remuneração recebida quando era prefeito e proibição

de contratar com o Poder Público por três anos.

O ex-prefeito sustentou que o juiz de base não poderia ter feito o julgamento antecipadamente, e disse que as

contratações foram para atender excepcional interesse da administração, de natureza temporária.

O Ministério Público do Maranhão (MPMA) também recorreu, pedindo que fosse acrescida à condenação o

ressarcimento ao erário dos valores recebidos pelos contratados.

O desembargador Marcelino Everton (relator) manteve as condenações impostas pela Justiça de 1º Grau, por entender

que não houve motivos que justificassem a urgência das contratações para cargos públicos, mas disse não caber o

ressarcimento integral ao erário, pretendido pelo MPMA, uma vez que, ainda que tenha havido irregularidade na

contratação, os serviços foram prestados ao município.

Bacuri

Também relator do recurso do ex-prefeito Aurino Nogueira, de Bacuri, o desembargador Marcelino Everton manteve a

condenação de primeira instância, pelo fato de o ex-gestor ter prestado contas de um convênio com o Governo do

Estado fora do prazo. Segundo o MPMA, o prazo era de seis meses após a assinatura, que se deu em 21 de junho de

2002, mas a apresentação somente ocorreu em 2004.

O Juízo da Comarca de Bacuri havia condenado Nogueira à suspensão de seus direitos políticos por três anos, multa de

cinco vezes o valor da remuneração recebida à época dos fatos e proibição de contratar com o Poder Público por três

anos.

Itaipava do Grajaú

Outro recurso da relatoria de Marcelino Everton foi do ex-prefeito Luiz Gonzaga dos Santos Barros, de Itaipava do

Grajaú. Ele foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Grajaú, sob a acusação de não ter repassado os

descontos previdenciários de servidores públicos à previdência.



De acordo com a ação do Ministério Público, o Ministério da Previdência Social realizou auditoria fiscal e constatou

fatos considerados graves, em especial a retenção das contribuições descontadas dos servidores e não repassadas à

unidade gestora do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos

Municipais.

O ex-prefeito apelou ao TJMA, alegando que os valores foram repassados ao instituto de previdência, e que

documentos nos autos demonstram que informou ao Banco do Brasil para que fossem descontadas parcelas mensais

de R$ 6.758,64, durante 120 meses, totalizando R$ 811.036,80.

Segundo o relator, não obstante as alegações do ex-prefeito, restou devidamente comprovado nos autos que ele, na

qualidade de prefeito de Itaipava do Grajaú, recolheu o montante de R$ 281.503,54, a título de contribuição dos

servidores, e não repassou ao instituto.

O Juízo de base condenou Luiz Gonzaga à suspensão dos direitos políticos por nove anos, multa civil e proibição de

contratar com o Poder Público por dez anos, entre outras.

O desembargador Marcelino Everton disse que a sentença foi acertada e manteve as condenações. O desembargador

Paulo Velten e o desembargador eleito José Jorge Figueiredo, juiz substituto de 2º Grau, acompanharam o voto do

relator nos três recursos.
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Núcleo de Conciliação do TJMA busca parcerias
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O coordenador do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), juiz Alexandre Abreu,
reuniu-se com representantes dos Conselhos Regionais de Contabilidade e Engenharia com vistas a discutir
parcerias para a instalação de Câmaras de Conciliação, Mediação e Arbitragem junto às entidades profissionais.
O magistrado explica que o Núcleo vem buscando aproximação com conselhos regionais de entidades de classe,
visando maior divulgação e receptividade para as formas alternativas de solução de conflitos.

Durante as reuniões, Alexandre Abreu informou que já existem experiências muito bem-sucedidas nesse sentido
em outros estados, onde os conselhos vêm disponibilizando à sociedade - seja de forma direta ou nos processos
judiciais - a possibilidade de solução das questões pela via do entendimento ou decisão por arbitragem.

"O Judiciário recebe inúmeras demandas - que tratam de dissolução de sociedade empresarial, discussão sobre
dados contábeis, problemas de cotação de obras para pagamento de serviços, discussão sobre a qualidade e
conformidade de construções em face dos projetos originários - que merecem ser resolvidas por profissionais
especializados na área que, com uma dedicação exclusiva, podem apresentar respostas a essas questões, em
tempo bem menor", pontuou o magistrado.
Durante a reunião com o Conselho Regional de Contabilidade (CRC/MA), os conselheiros Antônio das Graças
Ferreira (presidente), Maria de Nazaré Barros, Francisco Gilvan Moreira e Domingos Cezar Serra consideraram
a proposta feita pelo Núcleo de Conciliação como uma nova opção profissional, assumindo o compromisso de
difundir o tema junto à classe, por meio da realização de seminários e, mediante a devida adesão da categoria,
instalar a Câmara de Conciliação Mediação e Arbitragem.

No final da reunião, os professores Maria de Nazaré dos Anjos Barros (UNDB) e Francisco Gilvan Lima Moreira
(UFMA) comprometeram-se em agendar uma visita do juiz Alexandre Abreu para falar aos alunos, nas
respectivas instituições de ensino, sobre a política de tratamento adequado de conflitos e meios alternativos de
solução de controvérsias.

ENGENHARIA - Já durante o encontro com os membros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA/MA), a sugestão de criação da Câmara foi aceita, com unanimidade, pelos conselheiros presentes -
engenheiros Cleudson Campos de Anchieta (presidente), Clovis da Silva Sousa Filho, Arnaldo Carvalho Muniz,
Francisco Oliveira Filho, Geraldo Mendes Ribeiro Filho, Rita de Cássia Cunha e José Murilo Moura dos Reis.

"A criação de um ambiente técnico - especializado para tratar as demandas da área de engenharia - é de
fundamental importância, tendo em vista o grande impulso econômico que se vislumbra com os investimentos
previstos para o Maranhão, num futuro breve", disse o presidente do CREA, o engenheiro Cleudson Campos de
Anchieta.

Os representantes comprometeram-se a debater e decidir o assunto junto à categoria e, ainda, demandar uma
ação conjunta sobre o tema junto ao Conselho Federal (CONFEA) para padronizar os procedimentos e buscar
apoio junto aos conselhos que já possuem câmaras instaladas.
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Cururupu receberá eventos da Infância e
Juventude e ganhará sala de depoimento especial

Nos próximos dias 16 e 17 de março (quinta e sexta-feira), a Comarca de Cururupu receberá evento na área da
Infância e Juventude, que envolverá minicurso, exposição dialogada, debates, audiência pública e inauguração
de sala para depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas de violência. A iniciativa é da
Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), em parceria com a
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDES) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF).

O evento também reunirá representantes da Defensoria Pública, Ministério Público, advogados, conselheiros
tutelares, sociedade civil e a comunidade de Cururupu e de outras cidades próximas, com o objetivo de
promover um trabalho em rede, na busca de soluções direcionadas para as crianças e adolescentes vítimas de
abusos.

O juiz titular de Cururupu, Douglas Lima da Guia, esclarece que o evento surgiu em razão do alto índice de
casos de violência sexual, na região. A unidade judicial recebe por mês, em média, dois novos casos de abuso
sexual contra crianças e adolescentes, realidade que exige dos operadores do Direito e conselheiros tutelares
melhor capacitação no tratamento a essas vítimas, de forma a minimizar os danos. "O Judiciário vai discutir com
a sociedade civil e a comunidade a problemática da violência sexual e estupro de vulneráveis, recorrente na
comarca", ressalta.

O desembargador José de Ribamar Castro, presidente da Coordenadoria da Infância e Juventude do TJMA,
explica que a iniciativa faz parte da política da Coordenadoria de fomentar atividades em favor de crianças
adolescentes, principalmente nas comarcas onde os juízes verificam o elevado número de crimes contra esse
público. "O trabalho pretende despertar o interesse, tanto dos órgãos públicos quanto da comunidade, para a
questão do abuso contra menores", observa.

SALA DE DEPOIMENTO - O juiz de Cururupu também destaca a importância da sala de depoimento especial,
que será instalada na comarca, voltada para a oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de
violência sexual, física ou psicológica, em processos judiciais. O Maranhão é o segundo Estado do país com
maior número de salas desse tipo: são 28 espaços especializados.

Para esse tipo de depoimento, a criança ou adolescente é recebido 30 minutos antes da audiência. A sessão é
conduzida por psicólogo ou assistente social, enquanto os equipamentos de transmissão de áudio e vídeo
permitem que o juiz e outros operadores possam ver, ouvir e fazer perguntas ao facilitador. "Essa forma de
depoimento evita mais danos às vítimas, que serão ouvidas apenas uma vez através de equipe multidisciplinar,
garantindo o exercício de seus direitos e a proteção que é conferida pelo ECA", avaliou.

PROGRAMAÇÃO - O evento será aberto na quinta-feira (16), às 15h, pelo presidente da Coordenadoria da
Infância e Juventude, desembargador José de Ribamar Castro, na Secretaria Municipal de Saúde (Rua Ático
Seabra, s/n, Centro). Na mesma tarde, será realizado o curso "Noções básicas sobre o Estatuto da Criança e do



Adolescente" para os conselheiros tutelares da região, ministrado pelo técnico da SEDES, Glécio Sandro Leite
da Silva.

Na manhã da sexta-feira (17), ocorrerá a solenidade de abertura da audiência pública, seguida da exposição
dialogada "Dados gerais sobre a infância no Maranhão", apresentada pela consultora da Plataforma Centros
Urbanos, do Unicef/MA, Lissandra Leite, e da exposição "As medidas socioeducativas em meio aberto no
Maranhão", apresentada pelo técnico da SEDES, Glécio Leite da Silva.

Em seguida, serão promovidos debates e a palestra "O Depoimento Especial no Maranhão", ministrada pelo
desembargador José de Ribamar Castro. A programação será encerrada com a inauguração da Sala de
Depoimento Especial, no Fórum Desembargador José Pires Sexto (Rua Hercolana Vieira, s/n°, Centro).
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Acusado de crime ambiental organizado tem
prisão mantida pela 1ª Câmara Criminal

A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) negou pedido de liberdade a Gedeon
Pereira da Silva, preso preventivamente desde 6 de dezembro de 2016, por suposto envolvimento em
organização criminosa responsável pela extração ilegal de madeira, produção, transporte e comercialização de
carvão vegetal em São Luís.

De acordo com os autos, Silva é acusado de participar de crime organizado (artigo 2º da Lei 12.850/2013),
comandando o núcleo de produção ilegal do carvão. A organização criminosa seria formada, também, por
servidores públicos de diversos órgãos estaduais, tais como polícias Militar e Ambiental, agentes da Secretaria
de Estado da Fazenda e Secretaria de Estado de Meio Ambiente, proprietários de depósito e venda de carvão
vegetal, motoristas, transportadores e agenciadores de carga, proprietários de carvoaria, entre outros.

A defesa alegou, dentre outros pontos, ameaça ao direito de locomoção e constrangimento ilegal ao acusado,
por não ter sido evidenciado o seu envolvimento na organização criminosa.

No entanto, o relator do processo, desembargador Bayma Araújo, destacou a necessidade de garantir a ordem
pública e assegurar a conveniência da instrução criminal, composta de relatórios de transcrição de
interceptação telefônica e fotografias de acompanhamento, que indicam a atuação do acusado no núcleo de
produção ilegal de carvão vegetal da organização criminosa.

"Em análise preliminar da denúncia e dos documentos acostados, além de se vislumbrar indícios de autoria e
materialidade dos crimes por parte do acusado, a fundamentação das decisões que mantém a custódia
preventiva, pelo menos nesta fase processual, apresenta-se verossímil", enfatizou o relator, mantendo a decisão
do Juízo de Direito da Central de Inquéritos da Capital e o parecer do Ministério Público Estadual.

Participaram dos julgamentos os desembargadores José Luiz Almeida e Tyrone José Silva, além da procuradora
de Justiça, Selene Coelho.

 

Processo: 060799/2016 (São Luís)
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TJ-MA nega habeas corpus ao policial militar Karuzo
  
O desembargador Bayma Araújo, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA), negou pedido de habeas corpus em favor de Paulo César de Araújo Brito e Karuzo
Silva Oliveira, supostos integrantes de uma quadrilha especializada em roubos a caixas
eletrônicos no Maranhão.
De acordo com os autos, a organização criminosa tem atuação em várias cidades do Estado,
sendo especializada em assaltos a instituições financeiras, mediante utilização de armas de
fogo de grosso calibre, explosivos para detonar os cofres das agências bancárias, além de
possuírem veículos próprios para locomoção e fuga.
Os acusados foram presos por determinação da 1ª Vara da Comarca de Grajaú em julho de
2016, após a prisão em flagrante de dois outros integrantes da mesma organização
criminosa, que teriam delatado mais cinco comparsas, também já detidos pela polícia.
No pedido encaminhado ao TJMA, os advogados de defesa alegaram excesso de prazo na
conclusão da instrução criminal e restrição de sua liberdade de locomoção. Sustentaram
ainda que preenchem condições para responder o processo em liberdade, por apresentarem
bons antecedentes, primariedade e residências fixas.
O desembargador, por sua vez, não reconheceu a alegação de excesso de prazo, considerando
as particularidades do processo e da instrução criminal, que evidenciam a gravidade do caso.
Para ele, a complexidade dos fatos, com envolvimento de sete denunciados, aliada à suposta
conduta dos criminosos e organização na prática de crimes, justificam a manutenção da
prisão.
“A situação demonstra que soltos ofereceriam caracterizado risco, intranquilidade e
desassossego à população local, restando inalterados os motivos ensejadores de suas
custódias preventivas”, concluiu Bayma Araújo em seu voto, confirmando o parecer do
Ministério Público.
A decisão foi seguida, unanimemente, pelos desembargadores José Luís Almeida e Tyrone
José Silva.
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Suspensão de direitos políticos de três ex-prefeitos é mantida pelo TJ
  

Desembargador Marcelino Everton manteve as condenações
A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentenças que suspenderam os direitos
políticos dos ex-prefeitos Jânio de Sousa Freitas (Trizidela do Vale), Aurino Vieira Nogueira (Bacuri) e Luiz
Gonzaga dos Santos Barros (Itaipava do Grajaú). Os três já haviam sido condenados em primeira instância, por
atos de improbidade administrativa.
Em relação a Jânio Freitas, a condenação se deu por contratação de servidores sem concurso público. O juízo da
1ª Vara da Comarca de Pedreiras condenou o ex-prefeito de Trizidela do Vale à suspensão de seus direitos
políticos por cinco anos, pagamento de multa civil de cinco vezes o valor da remuneração recebida quando era
prefeito e proibição de contratar com o Poder Público por três anos.
O ex-prefeito sustentou que o juiz de base não poderia ter feito o julgamento antecipadamente, e disse que as
contratações foram para atender excepcional interesse da administração, de natureza temporária.
O Ministério Público do Maranhão (MPMA) também recorreu, pedindo que fosse acrescida à condenação o
ressarcimento ao erário dos valores recebidos pelos contratados.
O desembargador Marcelino Everton (relator) manteve as condenações impostas pela Justiça de 1º Grau, por
entender que não houve motivos que justificassem a urgência das contratações para cargos públicos, mas disse
não caber o ressarcimento integral ao erário, pretendido pelo MPMA, uma vez que, ainda que tenha havido
irregularidade na contratação, os serviços foram prestados ao município.
Bacuri – Também relator do recurso do ex-prefeito Aurino Nogueira, de Bacuri, o desembargador Marcelino
Everton manteve a condenação de primeira instância, pelo fato de o ex-gestor ter prestado contas de um
convênio com o Governo do Estado fora do prazo. Segundo o MPMA, o prazo era de seis meses após a
assinatura, que se deu em 21 de junho de 2002, mas a apresentação somente ocorreu em 2004.
O Juízo da Comarca de Bacuri havia condenado Nogueira à suspensão de seus direitos políticos por três anos,
multa de cinco vezes o valor da remuneração recebida à época dos fatos e proibição de contratar com o Poder
Público por três anos.
Itaipava de Grajaú – Outro recurso da relatoria de Marcelino Everton foi do ex-prefeito Luiz Gonzaga dos Santos
Barros, de Itaipava do Grajaú. Ele foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Grajaú, sob a acusação de
não ter repassado os descontos previdenciários de servidores públicos à previdência.
De acordo com a ação do Ministério Público, o Ministério da Previdência Social realizou auditoria fiscal e
constatou fatos considerados graves, em especial a retenção das contribuições descontadas dos servidores e
não repassadas à unidade gestora do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) – Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos Municipais.
O ex-prefeito apelou ao TJMA, alegando que os valores foram repassados ao instituto de previdência, e que
documentos nos autos demonstram que informou ao Banco do Brasil para que fossem descontadas parcelas
mensais de R$ 6.758,64, durante 120 meses, totalizando R$ 811.036,80.
Segundo o relator, não obstante as alegações do ex-prefeito, restou devidamente comprovado nos autos que ele,
na qualidade de prefeito de Itaipava do Grajaú, recolheu o montante de R$ 281.503,54, a título de contribuição
dos servidores, e não repassou ao instituto.
O Juízo de base condenou Luiz Gonzaga à suspensão dos direitos políticos por nove anos, multa civil e proibição
de contratar com o Poder Público por dez anos, entre outras.
O desembargador Marcelino Everton disse que a sentença foi acertada e manteve as condenações. O
desembargador Paulo Velten e o desembargador eleito José Jorge Figueiredo, juiz substituto de 2º Grau,
acompanharam o voto do relator nos três recursos.

(Asscom TJMA)
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TJ-MA nega habeas corpus ao policial militar Karuzo

O desembargador Bayma Araújo, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), negou
pedido de habeas corpus em favor de Paulo César de Araújo Brito e Karuzo Silva Oliveira, supostos integrantes
de uma quadrilha especializada em roubos a caixas eletrônicos no Maranhão.

De acordo com os autos, a organização criminosa tem atuação em várias cidades do Estado, sendo especializada
em assaltos a instituições financeiras, mediante utilização de armas de fogo de grosso calibre, explosivos para
detonar os cofres das agências bancárias, além de possuírem veículos próprios para locomoção e fuga.
Os acusados foram presos por determinação da 1ª Vara da Comarca de Grajaú em julho de 2016, após a prisão
em flagrante de dois outros integrantes da mesma organização criminosa, que teriam delatado mais cinco
comparsas, também já detidos pela polícia.

No pedido encaminhado ao TJMA, os advogados de defesa alegaram excesso de prazo na conclusão da instrução
criminal e restrição de sua liberdade de locomoção. Sustentaram ainda que preenchem condições para
responder o processo em liberdade, por apresentarem bons antecedentes, primariedade e residências fixas.

O desembargador, por sua vez, não reconheceu a alegação de excesso de prazo, considerando as
particularidades do processo e da instrução criminal, que evidenciam a gravidade do caso. Para ele, a
complexidade dos fatos, com envolvimento de sete denunciados, aliada à suposta conduta dos criminosos e
organização na prática de crimes, justificam a manutenção da prisão.
“A situação demonstra que soltos ofereceriam caracterizado risco, intranquilidade e desassossego à população
local, restando inalterados os motivos ensejadores de suas custódias preventivas”, concluiu Bayma Araújo em
seu voto, confirmando o parecer do Ministério Público.

A decisão foi seguida, unanimemente, pelos desembargadores José Luís Almeida e Tyrone José Silva
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Justiça determina que Município de Pedreiras
proceda à nomeação de aprovados em concurso

Uma decisão proferida pelo juiz Marco Adriano Ramos Fonseca, titular da 1a Vara da Comarca de Pedreiras,
determina que o Município proceda à nomeação dos aprovados para os últimos cargos vagos do concurso
realizado em 2012 para a Prefeitura de Pedreiras. O concurso, realizado para o provimento de vários cargos,
ofereceu 246 vagas e o Judiciário já havia proferido uma sentença que tornou nulo um decreto municipal,
datado de janeiro de 2013, que determinou a suspensão de todos os atos referentes ao andamento do concurso.

A sentença, anexada aos autos e que foi concedida com antecipação de tutela (ato do juiz, por meio de decisão
interlocutória, que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em
primeira instância, quer em sede de recurso), determinou que o Município de Pedreiras publicasse um edital de
convocação de todos os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas estabelecidas no edital
que ainda não tenha sido nomeados e empossados, obedecendo a estrita ordem de classificação constante do
resultado final divulgado por meio de edital, que homologou o certame. A exceção foi para o cargo de
Controlador, que encontra-se sub judice.

Deveria o Município, ainda, apresentar o Edital de Convocação nos presentes autos em igual prazo, e devendo
expandir as portarias de nomeação e dar posse aos referidos candidatos no prazo máximo de 30 (trinta) dias
após a publicação do edital acima mencionado. O Município ficou obrigado a apresentar a relação completa dos
candidatos convocados ou nomeados durante o prazo de validade do concurso que não assumiram o exercício
de suas funções, quer por desistência formal do candidato a investidura no cargo, ausência de comprovação da
escolaridade ou outros requisitos do cargo, decurso do prazo para posse e exercício quer por reprovação nos
exames admissionais.

Sobre essas determinações, o juiz fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de
descumprimento injustificado pelo requerido de qualquer uma das cominações mencionadas, podendo ser
exigido da própria pessoa do Prefeito de Pedreiras, passível de bloqueio via Bacen-Jud ou diretamente em sua
conta bancária pessoal, sem prejuízo da configuração de crime de responsabilidade por parte do gestor
municipal e ato de improbidade administrativa. Determinou, também, que o Município procedesse à exoneração
de todos os servidores contratados temporariamente em desacordo ou fora das hipóteses expressamente
previstas no inciso IX do art. 37 da Constituição da República. Essa sentença transitou em julgado.

O Município de Pedreiras apresentou informações nos autos, juntando cópia de todas as portarias de nomeação
dos aprovados convocados em cumprimento da sentença proferida na presente ação civil pública, portaria de
nomeação de nomeados por ordem judicial em processos individuais, relação de exonerações durante o prazo
de validade do concurso, termos de desistência de candidatos, e o edital da última convocação dos últimos
candidatos.

"Compulsando os autos, observa-se que o Município de Pedreiras atendeu a determinação deste juízo,
apresentando as portarias de nomeação de todos os candidatos nomeados durante o prazo de validade do
concurso, e as portarias de exoneração e os termos de desistência dos candidatos que não tomaram posse.
Nesses moldes, comparando os documentos nos autos, e todos os editais de convocação juntados ao longo das



1321 páginas deste processo, logrou-se identificar que ainda existem os seguintes cargos vagos", observou o
juiz Marco Adriano. Após observar os cargos vagos e a lista de candidatos, o magistrado concluiu que, com as
nomeações dos candidatos para as vagas descritas, surgidas e não providas durante o prazo de validade do
concurso, que expirou em dezembro de 2016, não haverão outros candidatos a serem nomeados.

E decidiu: "Ante o exposto, determino a notificação do Município de Pedreiras, por intermédio dos Procuradores
do Município habilitados nos autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, publicar edital de convocação no Diário
Oficial do Município, convocando os seguintes candidatos para seus respectivos cargos e lotações". E finaliza:
"Autorizo, ainda, que os atos de comunicação possam ser realizados no horário da noite e nos finais de semana,
nos termos do art. 172, § 2º Código de Processo Civil (?) Deverá o Município de Pedreiras apresentar nos autos,
no prazo epigrafado, os editais de convocação, bem como, providenciar a nomeação, posse e exercício dos
candidatos convocados que atenderem à convocação, no prazo máximo de 30(trinta) dias após encerrado o
prazo para os exames admissionais".

O post Justiça determina que Município de Pedreiras proceda à nomeação de aprovados em concurso apareceu
primeiro em O Quarto Poder.

http://www.oquartopoder.com/municipios/pedreiras/justica-determina-que-municipio-de-pedreiras-proceda-nomeacao-de-aprovados-em-concurso/
http://www.oquartopoder.com
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Inscrições para o Casamento Comunitário de Raposa vão até dia 10 de abril

As inscrições estão abertas desde o dia 09 de fevereiro e serão realizadas até 10 de abril, no Cartório
Extrajudicial de Registro Civil das Pessoas Naturais (Estrada da Raposa – MA 023, quadra 3, nº 03/04, salas
13-15, Posto Pirâmide), no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Na Portaria que disciplina a realização da cerimônia, a juíza Rafaella Saif Rodrigues informa aos casais que
"todos os atos de registro civil necessários à realização do projeto "Casamentos Comunitários", organizado pelo
Poder Judiciário, são gratuitos, sendo proibida a cobrança de qualquer taxa ou despesa pela serventia
extrajudicial".

INSCRIÇÃO - Para a inscrição, os noivos devem apresentar a seguinte documentação:

- Certidão de Nascimento; Carteira de Identidade; Carteira de Trabalho; Carteira Profissional; Passaporte;
Carteira de Identificação Nacional; ou Carteira Nacional de Habilitação;

- Autorização por escrito das pessoas responsáveis legais pelos jovens de 16 ou 17 anos, ou ato judicial para os
que tiverem 15 anos;

- Declaração de duas testemunhas maiores que atestem não existir impedimento que proíba os noivos de casar,
com documento de identificação e CPF;

- Declaração do estado civil, do domicílio e da residência dos noivos;

- Comprovante de residência;

- Certidão de Óbito do cônjuge falecido; sentença declaratória de nulidade ou de anulação de casamento e;

- Pacto antenupcial no caso de regime de comunhão total de bens ou separação de bens.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - CONVÊNIOS
10/03/2017 - SITE TV GUARÁ.COM 
POSITIVA
Lançada a Campanha "Maranhão na Prevenção às Drogas"

Pag.: 67

Lançada a Campanha "Maranhão na Prevenção às Drogas"

Foi lançada hoje pela manhã, a Campanha “Maranhão na Prevenção às Drogas” e do projeto
“Parceiros da Paz”, promovidos pelo Comitê Estadual de Prevenção às Drogas. O comitê é
formado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Ministério Público do Maranhão
(MPMA), Câmara dos Deputados e Polícia Rodoviária Federal.

A presidente da Comissão Externa sobre o consumo de drogas entre jovens no Brasil da Câmara dos
Deputados é a deputada federal maranhense, Eliziane Gama, que esteve presente no lançamento.
Segundo a deputada do PPS "A campanha é centrada fundamentalmente na prevenção. É o
envolvimento da família, do professor, dos operadores do Direito".

O objetivo do projeto e da campanha é mobilizar atores sociais, na prevenção e combate ao consumo
de drogas e à violência entre jovens e adolescentes. As ações envolvem instituições pessoas como
agentes de saúde, conselheiros de direito e tutelares, instituições sociais, lideranças comunitárias e a
sociedade, e o público-alvo são jovens de 12 a 29 anos.

O representante do Judiciário no comitê, juiz Júlio Prazeres, conta que resolveu fazer parte do comitê
“para integrar ações e oferecer nossa parceria, dentro do papel que possamos desempenhar, numa
batalha constante e que precisa ser duramente enfrentada, que é o consumo de drogas e toda a
violência e problemas sociais que ela carrega junto”.

A partir de atividades nos municípios maranhenses, a campanha pretende promover a integração,
articulação e cooperação, entre governo, iniciativa privada e cidadãos, com o propósito de propor
medidas e ações que visem à prevenção, cuidado, tratamento, saúde mental, reinserção social,
redução do consumo e comércio de drogas lícitas e ilícitas.
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Suspeitos por explosão de caixas eletrônicos no interior do Estado têm prisão mantida

O desembargador Bayma Araújo, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), negou
pedido de habeas corpus em favor de Paulo César de Araújo Brito e Karuzo Silva Oliveira, supostos integrantes
de uma quadrilha especializada em roubos a caixas eletrônicos, no Maranhão.

De acordo com os autos, a organização criminosa tem atuação em várias cidades do Estado, sendo especializada
em assaltos a instituições financeiras, mediante utilização de armas de fogo de grosso calibre, explosivos para
detonar os cofres das agências bancárias, além de possuírem veículos próprios para locomoção e fuga.

Os suspeitos foram presos por determinação 1ª Vara da Comarca de Grajaú, em julho de 2016, após a prisão em
flagrante de dois outros integrantes da mesma organização criminosa, que teriam delatado mais cinco
comparsas, também já detidos pela polícia.

No pedido encaminhado ao TJMA, os advogados de defesa alegaram excesso de prazo, na conclusão da
instrução criminal, e restrição de sua liberdade de locomoção. Sustentaram, ainda, que preenchem condições
para responder ao processo em liberdade, por apresentarem bons antecedentes, primariedade e residências
fixas.

O desembargador, por sua vez, não reconheceu a alegação de excesso de prazo, considerando as
particularidades do processo e da instrução criminal, que evidenciam a gravidade do caso. Para ele, a
complexidade dos fatos, com envolvimento de sete denunciados, aliada à suposta conduta dos criminosos e
organização na prática de crimes, justificam a manutenção da prisão.

"A situação demonstra que, uma vez soltos, ofereceriam caracterizado risco, intranquilidade e desassossego à
população local, restando inalterados os motivos ensejadores de suas custódias preventivas", concluiu Bayma
Araújo em seu voto, confirmando o parecer do Ministério Público.

A decisão foi seguida, unanimemente, pelos desembargadores José Luiz Almeida e Tyrone José Silva.
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Justiça determina que Município de Pedreiras proceda à nomeação de aprovados em concurso

Em decisão tomada pela 1a Vara da Comarca de Pedreiras, proferida pelo juiz Marco Adriano Ramos Fonseca,
determinou que o Município de Pedreiras, realize à nomeação dos aprovados para os últimos cargos vagos do
concurso realizado em 2012 para a Prefeitura de Pedreiras. O concurso, ofereceu 246 vagas para vários cargos
e o Judiciário já havia proferido uma sentença que tornou nulo um decreto municipal, datado de janeiro de 2013,
que determinou a suspensão de todos os atos referentes ao andamento do concurso.

A sentença, anexada aos autos e que foi concedida com antecipação de tutela (ato do juiz, por meio de decisão
interlocutória, que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em
primeira instância, quer em sede de recurso), determinou que o Município de Pedreiras publicasse um edital de
convocação de todos os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas estabelecidas no edital
que ainda não tenha sido nomeados e empossados, obedecendo a estrita ordem de classificação constante do
resultado final divulgado por meio de edital, que homologou o certame. A exceção foi para o cargo de
Controlador, que encontra-se sub judice.

Deveria o Município, ainda, apresentar o Edital de Convocação nos presentes autos em igual prazo, e devendo
expandir as portarias de nomeação e dar posse aos referidos candidatos no prazo máximo de 30 (trinta) dias
após a publicação do edital acima mencionado. O Município ficou obrigado a apresentar a relação completa dos
candidatos convocados ou nomeados durante o prazo de validade do concurso que não assumiram o exercício
de suas funções, quer por desistência formal do candidato a investidura no cargo, ausência de comprovação da
escolaridade ou outros requisitos do cargo, decurso do prazo para posse e exercício quer por reprovação nos
exames admissionais.

Sobre essas determinações, o juiz fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de
descumprimento injustificado pelo requerido de qualquer uma das cominações mencionadas, podendo ser
exigido da própria pessoa do Prefeito de Pedreiras, passível de bloqueio via Bacen-Jud ou diretamente em sua
conta bancária pessoal, sem prejuízo da configuração de crime de responsabilidade por parte do gestor
municipal e ato de improbidade administrativa. Determinou, também, que o Município procedesse à exoneração
de todos os servidores contratados temporariamente em desacordo ou fora das hipóteses expressamente
previstas no inciso IX do art. 37 da Constituição da República. Essa sentença transitou em julgado.

O Município de Pedreiras apresentou informações nos autos, juntando cópia de todas as portarias de nomeação
dos aprovados convocados em cumprimento da sentença proferida na presente ação civil pública, portaria de
nomeação de nomeados por ordem judicial em processos individuais, relação de exonerações durante o prazo
de validade do concurso, termos de desistência de candidatos, e o edital da última convocação dos últimos
candidatos.

"Compulsando os autos, observa-se que o Município de Pedreiras atendeu a determinação deste juízo,
apresentando as portarias de nomeação de todos os candidatos nomeados durante o prazo de validade do
concurso, e as portarias de exoneração e os termos de desistência dos candidatos que não tomaram posse.
Nesses moldes, comparando os documentos nos autos, e todos os editais de convocação juntados ao longo das
1321 páginas deste processo, logrou-se identificar que ainda existem os seguintes cargos vagos", observou o
juiz Marco Adriano. Após observar os cargos vagos e a lista de candidatos, o magistrado concluiu que, com as
nomeações dos candidatos para as vagas descritas, surgidas e não providas durante o prazo de validade do



concurso, que expirou em dezembro de 2016, não haverão outros candidatos a serem nomeados.

E decidiu: "Ante o exposto, determino a notificação do Município de Pedreiras, por intermédio dos Procuradores
do Município habilitados nos autos, para, no prazo de 5 (cinco) dias, publicar edital de convocação no Diário
Oficial do Município, convocando os seguintes candidatos para seus respectivos cargos e lotações". E finaliza:
"Autorizo, ainda, que os atos de comunicação possam ser realizados no horário da noite e nos finais de semana,
nos termos do art. 172, § 2º Código de Processo Civil (...) Deverá o Município de Pedreiras apresentar nos autos,
no prazo epigrafado, os editais de convocação, bem como, providenciar a nomeação, posse e exercício dos
candidatos convocados que atenderem à convocação, no prazo máximo de 30(trinta) dias após encerrado o
prazo para os exames admissionais".


